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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ 

Λύκειο – Γυμνάσιο – Δημοτικό – Νηπιαγωγείο 

Πρασίνου  Λόφου 51 & Μπιζανίου  -  14122 Ηράκλειο Αττικής    -   2102837953 2102837825   -   www.manesis.gr  contact@manesis.gr 

 

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Λογοτεχνίας, Ποίησης, Δοκιμίου και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας εγκεκριμένων απ’ το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στους οποίους διακρίθηκαν μαθητές 
μας κατά τα σχολικά έτη 2014-2017 

Ονόματα μαθητών 
Γυμνασίου – Λυκείου 
με αλφαβητική σειρά 

Τίτλος βραβευμένου 
έργου- είδος  
διαγωνισμού 

Αθλοθέτης και έπαθλο: 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΝΑ 
Β΄ Γυμνασίου 

35ος Πανελλήνιος / 
62οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
άρθρου με θέμα: την ειρήνη 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2016 
ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Β΄ Λυκείου 

 

34ος Πανελλήνιος / 

61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 

άρθρου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 

ΒΕΖΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Απόφοιτος 

6ος Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 

Ε.Π.Ο.Κ.  
ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων 

http://www.epok.gr/search?updated-max=2015-11-
28T18:00:00%2B02:00&max-results=10 

ΈΠΑΘΛΟ: βιβλία 

ΒΕΡΓΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
 

34ος Πανελλήνιος / 

61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 

άρθρου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 

http://www.manesis.gr/
mailto:contact@manesis.gr
https://aedegreece.wordpress.com/2016/10/05/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
http://www.epok.gr/search?updated-max=2015-11-28T18:00:00%2B02:00&max-results=10
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ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Γ΄ Γυμνασίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β΄  Έπαινος Διηγήματος 2015 
ελεύθερου θέματος για το 
έργο «Τα Γενέθλια ενός … 

Ήρωα». 
βραβείο ποίησης 

για το έργο: «Ιθάκης Ήθος» 
2017 

 
 
 
Β΄ Βραβείο Ποίησης με θέμα: 
η ζωή και το έργο του Άγιου 
Κόσμα του Αιτωλού με το 
ποίημα «πρότυπο αληθινό» 

 
 
 
 
 
 
 

Έπαινος στον ΛΑ΄ 
διαγωνισμό διηγήματος  
ελεύθερου θέματος με το 

έργο: «cyborg-Βιομηχανή» 
 
 
 
 
 
 

Βραβείο πρωτοτυπίας στον 
Ε’ Παγκόσμιο ποιητικό 

διαγωνισμό με θέμα: «Το 
αρχαίο ελληνικό μεγαλείο» 

(Βεργίνα, Αμφίπολη, 
Παρθενώνας, Δελφοί, Κνωσός, 
Δίον, Ολυμπία, Πέλλα) για το 

ποίημα «τείχος Αγαθό» 
 

6ος του 2016 και 7ος  του 
2017 Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
Ε.Π.Ο.Κ. 

Για τα έργα: «Αλλόκοτο 
ξυπνητήρι λευτεριάς» και 

«Μισοτελειωμένο 
ημερολόγιο» 

 
 
 
 

Α΄ βραβείο διηγήματος για 
το έργο «ἤ καλῶς ζῆν ἤ καλῶς 

τεθνάναι» 
 
 
 
 

Α΄ βραβείο διηγήματος με 
θέμα: «τα δραματικά 

γεγονότα που έζησε ο 
ποντιακός ελληνισμός κατά 

τη δίωξή του από τις 
πατρογονικές του εστίες» για 

το έργο: «Πότνια Πόντια». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 

http://ellineslogotexnes.gr/?cat=22 
 
 

Ιερά Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος 

 
http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/1172-oi-mathites-pou-
brabeuthikan-sto-diagonismo-me-thema-ton-agio-kosma 

 
 

 
Φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός» 

http://gmoschop.blogspot.gr/2015/06/blog-post_70.html 
δημοσιεύτηκε το διήγημα στο περιοδικό τέχνης «Δευκαλίων ο 

Θεσσαλός» 
 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» 
http://amfiktionia-ellinismou.blogspot.gr 

ΈΠΑΘΛΟ: δημοσίευση του ποιήματος στην ειδική έκδοση- ανθολογία 
ποιημάτων της Αμφικτυονίας Ελληνισμού 

 
 

 
 
 

 
Ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων 

http://www.epok.gr/search?updated-max=2015-11-
28T18:00:00%2B02:00&max-results=10 

Έπαθλο: χρυσό μετάλλιο 
 
 

 
http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=6227 ΈΠΑΘΛΟ: 

δημοσίευση του διηγήματος στην ειδική έκδοση βιβλίου του Δήμου 
Βύρωνα που στάλθηκε σ’ όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας 

 
 

 
http://www.poe.org.gr/default.aspx?pageid=731 

Επιτροπή Νεολαίας της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και το 
Ερευνητικό Κέντρο του Σωματείου «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα» 

http://www.amyntaionews.gr/2015/12/5.html#sthash.wYRPdETE.dpuf 
ΈΠΑΘΛΟ: δημοσίευση του διηγήματος στην ειδική έκδοση της 

Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος 
Τα χρήματα του Α΄ βραβείου δόθηκαν από τον αθλοθέτη στον 
σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «Λάμψη» 

 
 

http://ellineslogotexnes.gr/?cat=22
http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/1172-oi-mathites-pou-brabeuthikan-sto-diagonismo-me-thema-ton-agio-kosma
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3ο βραβείο διηγήματος για 
το έργο: «Αγγελικά δώρα 

Χριστουγέννων» 
 

Βραβείο διδακτικής ποίησης 
με το ποίημα «Ο Όμηρος 

την κακία αλλάζει» 
 
 
 
 
 
 
 

Α΄ Βραβείο Διηγήματος 
«Ο φτερωτός Ερμής…. 

άργησε να ’ρθει». 
 

 
 
 

θέμα: Άγιος Κωνσταντίνος, ο 
πατέρας της Ρωμιοσύνης και 

η γέννηση της 
αυτοκρατορίας. 

3ο Βραβείο διηγήματος 
«Άγιος Κωνσταντίνος ο 

Μέγας, ο μόνος 
αὑτοκράτωρ… με δασεία» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ο βραβείο διηγήματος: 
«Παρά τρίχα και… παρά θιν 

αλός» 
 
 
 
 
 
 

2ο βραβείο 
για το διήγημα: «Έκλεψαν 

τον … Χριστό» 

 
8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός διηγήματος ελευθέρου θέματος 2015  

του περιοδικού «Δευκαλίων ο Θεσσαλός» 
 

 
Μορφωτικός Όμιλος Πετρούπολης 

8ος Πανελλήνιος Μαθητικός 
 

Πανελλήνιος διαγωνισμός των Ελληνικών ταχυδρομείων 
2016 με θέμα: «Όσα φέρνει ο ταχυδρόμος». 

ΈΠΑΘΛΟ: Το διήγημα συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο των ΕΛ.ΤΑ. που 
εκδόθηκε σε 3000 αντίτυπα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ιερά Μητρόπολη Κρήτης και σύλλογος φίλων απανταχού 

Κρυπτοχριστιανών 
http://sfacryptochristian.blogspot.gr/2016/11/2016.html#more 

το έργο διαβάστηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κρήτης και έγινε συνέντευξη της μαθήτριας 

 

 
1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός διηγήματος του Δήμου Μεγαρέων με 

θέμα: η ίδρυση του Βυζαντίου από τον Βύζαντα τον Μεγαρέα 
Έπαθλο: tablet και βιβλίο 

 
Διαγωνισμός συγγραφής διηγήματος «οι μαθητές με τη γραφίδα τους 

υφαίνουν ιστορίες» 
Εκδόσεις Κέδρος, πολιτιστικό ίδρυμα ομίλου Πειραιώς, Ελληνική 

Εθνική επιτροπή για την Ουνέσκο 
Έπαθλο:βιβλίο 

 
 

 
 
 
 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
απόφοιτος 

34ος Πανελλήνιος / 
61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
δοκιμίου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 
 
 
 
 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

έπαθλο: δωρεάν ταξίδι διαμονή και εισήγηση στο Ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο!! 

 
 
 

http://sfacryptochristian.blogspot.gr/2016/11/2016.html#more
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
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Τακτικός έφηβος βουλευτής 
στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

στην Κ΄ σύνοδο 2014-2015 

http://www.efivoi.gr 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΑΚΟΛΙΑ  ΑΛΕΞΙΑ 
Α΄ Λυκείου 

 

34ος Πανελλήνιος / 
61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
άρθρου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 
 
 
 
 

Βραβείο ποίησης 
στην κατηγορία: ποίημα 

φιλοσοφικό 
με το έργο «Βουβή λήθη» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 
 

 
Μορφωτικός Όμιλος Πετρούπολης 

8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
υπό την αιγίδα UNESCO 

 
 

ΔΡΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
Απόφοιτος 

 
34ος Πανελλήνιος / 
61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
δοκιμίου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 
 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Γ΄ Λυκείου 

 

 
34ος Πανελλήνιος / 
61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
δοκιμίου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 
 

ΚΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Α΄ Λυκείου 

 

7ος Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 

Ε.Π.Ο.Κ. 

βραβείο ποίησης για το έργο: 
«Η νεκρική καμπάνα» 

 
Ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων http://www.epok.gr 

Έπαθλο: χρυσό μετάλλιο 
 

ΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 
34ος Πανελλήνιος / 
61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
δοκιμίου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 
 

ΑΡΙΑΝΝΑ 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΕΣΗ 

Α΄ Λυκείου 

 
7ος Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
Ε.Π.Ο.Κ. 

βραβείο ποίησης για το έργο: 
«Ένα χαϊκού για την 

Αφροδίτη» 
 
 
 

Διήγημα: 
«Η κόρη της Πυθίας» 

 
Ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων http://www.epok.gr 

Έπαθλο: χρυσό μετάλλιο 
 

 
1ο βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό διηγήματος του Δήμου 
Μεγαρέων με θέμα: η ίδρυση του Βυζαντίου από τον Βύζαντα τον 

Μεγαρέα 
Έπαθλο: tablet και βιβλίο 

 
 

http://www.efivoi.gr/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
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https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
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https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
http://www.epok.gr/
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ΚΑΡΕΝΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΘΑΛΙΑ 
Α΄ Λυκείου 

 
34ος Πανελλήνιος / 
61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
άρθρου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 
 

«Ας μην έπαιζα…»    είδος: 
ποίημα κοινωνικό 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 
 

 
Μορφωτικός Όμιλος Πετρούπολης 

8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
υπό την αιγίδα της UNESCO 

 
ΚΑΡΚΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Α΄ Λυκείου 

 
2ο  βραβείο ποίησης στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
ποίησης με το έργο της: 

«Σήμερα στον προσφυγικό 
συνοικισμό» 

 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 
http://gym-aei-patras.ach.sch.gr/new/index.php/2015-01-11-14-25-

9/266-diagonismos-9 
 

 
Επίκειται δημοσίευση του έργου από τον αθλοθέτη 

 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Γ΄ Λυκείου 

 
6ος Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
Ε.Π.Ο.Κ. 

3ο βραβείο ποίησης για το 
έργο: «Πτυχή ζωής» 

 
 
 

3ο βραβείο ποίησης για το 
έργο: «Ο λόρδος Βύρων της 

λευτεριάς» 
 
 
 

3ο βραβείο ποίησης για το 
έργο: 

 
 
 
 
 

Δ’ Παγκόσμιος ποιητικός 
διαγωνισμός με θέμα: «Το 

αρχαίο ελληνικό μεγαλείο» 
(Βεργίνα, Αμφίπολη, 
Παρθενώνας, Δελφοί, 

Μυκήνες, Κνωσός, Δίον 
Ολυμπία) 

 

 
Ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων http://www.epok.gr 

 

 
http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=6227 ΈΠΑΘΛΟ: 

δημοσίευση του ποιήματος στην ειδική έκδοση βιβλίου του Δήμου 
Βύρωνα που στάλθηκε σ’ όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες τις Ελλάδας 

 
10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ποίησης 2015  του περιοδικού 

«Δευκαλίων ο Θεσσαλός» 

 
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» 

http://amfiktionia-ellinismou.blogspot.gr 
ΈΠΑΘΛΟ: δημοσίευση του ποιήματος στην ειδική έκδοση της 

Αμφικτυονίας Ελληνισμού 
 

 
ΚΡΙΝΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Γ΄ Λυκείου 
 

 
34ος Πανελλήνιος / 
61οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
δοκιμίου με θέμα: «Ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής». 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-
διaγωνισμου-εas/ 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας 
 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Β΄ Γυμνασίου 

8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Εκδόσεων Πατάκη 

για το διήγημά της: «Ταξίδι 
στην… ευτυχία» 

 
Έπαθλο χρηματικό: 

50 ευρώ σε βιβλία προσωπικής επιλογής 

https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
http://gym-aei-patras.ach.sch.gr/new/index.php/2015-01-11-14-25-9/266-diagonismos-9
http://gym-aei-patras.ach.sch.gr/new/index.php/2015-01-11-14-25-9/266-diagonismos-9
http://www.epok.gr/
http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=6227
http://amfiktionia-ellinismou.blogspot.gr/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
https://aedegreece.wordpress.com/2015/10/06/αποτελεσματα-34ου-διaγωνισμου-εas/
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ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
Β΄ Λυκείου 

 

 
7ος Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
Ε.Π.Ο.Κ. 

βραβείο ποίησης για το έργο: 
«Πολυπονεμένη 
Μεγαλόνησος» 

 
ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων http://www.epok.gr 

Έπαθλο: χρυσό μετάλλιο 
 

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
Β΄ Γυμνασίου 

 

 
7ος Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
Ε.Π.Ο.Κ. 

Βραβείο διηγήματος για το 
έργο του: «Αδερφική αγάπη» 

 
ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων http://www.epok.gr 

Έπαθλο: χρυσό μετάλλιο 
 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Α΄ Γυμνασίου 

 
7ος Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
Ε.Π.Ο.Κ. 

Βραβείο διηγήματος για το 
ποίημα: «Η εισβολή στην  

Κύπρο» 
 

ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων http://www.epok.gr 
Έπαθλο: χρυσό μετάλλιο 

 
ΤΟΜΑΝΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Β΄ Λυκείου 
 

 
35ος Πανελλήνιος / 
62οςΠανευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός συγγραφής 
δοκιμίου με θέμα την ειρήνη 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών  A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας και δωρεάν ταξίδι 
διαμονή και εισήγηση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο!! 

 
ΤΖΙΦΑ ΑΛΙΚΗ 

 
Ά Βραβείο Ποίησης με το 

Ποίημα «Μύηση» 
 

 
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών 

http://www.panelog.gr/LinkClick.aspx?fileticket=WaHCOAEFJIk%3d
&tabid=36 

 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ 
Α΄ Λυκείου 

 
7ος Παγκόσμιος 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
Ε.Π.Ο.Κ. 

βραβείο ποίησης για το έργο: 
«Κύπρος δοξασμένη» 

 
ελληνικός πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων http://www.epok.gr 

Έπαθλο: χρυσό μετάλλιο 
 

Δημοτικό- Γυμνάσιο-
Λύκειο ΣΥΓΧΡΟΝΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ 
και ειδικά οι μαθητές μας 

που σκηνοθέτησαν: 
Γκότσης Ιωάννης, Δογάνη 

Κοραλία, Βεζύρη 
Μαριάννα, Μπότση Σοφία, 
Παπαδάκη Κιάρα, Παππά 

Βίκυ- Χαρά. 
Απόφοιτοι 

 
Ειδικό Βραβείο Μαρτυρίας 
για τη δημιουργία βίντεο με 

θέμα: 
« Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΟΥ» 

 

 
http://www.ekedisy.gr/2os-mathitikos-diagonismos-tou-ekedisi 

ΈΠΑΘΛΟ: πιστοποιητικό του υπουργείου παιδείας και προβολή στο 
τηλεοπτικό δίκτυο του ΑΝΤΕΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.epok.gr/
http://www.epok.gr/
http://www.epok.gr/
http://www.panelog.gr/LinkClick.aspx?fileticket=WaHCOAEFJIk%3d&tabid=36
http://www.panelog.gr/LinkClick.aspx?fileticket=WaHCOAEFJIk%3d&tabid=36
http://www.epok.gr/
http://www.ekedisy.gr/2os-mathitikos-diagonismos-tou-ekedisi
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Θερμά συγχαρητήρια σ’ όλους τους μαθητές μας για τις 
επιτυχίες που σημειώνουν σε Πανελλήνιους και 

Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς, εγκεκριμένους από το 
Υπουργείο Παιδείας ! 

 
Συγχαίρουμε με συγκίνηση και όσους διακρίθηκαν, αλλά 

και όσους συμμετείχαν, 
καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2014 και μέχρι στιγμής 

(14-3-2017) 
παρήγαγαν 260 δημιουργικά καλλιτεχνήματα! 

 
 

Και έπεται ανάλογη συνέχεια … 
 

 
 
 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: κ. Αλουμανή Κωνσταντίνα 
Υπεύθυνος Λογοτεχνικών Διαγωνισμών: κ. Γκίκας Δημήτρης 
Υπεύθυνη Βουλής Εφήβων: κ. Ταλαμάγκα Κωνσταντίνα Ελένη 
Υπεύθυνος διαδικτυακής παρουσίασης και ηλεκτρονικού συντονισμού: 
 κ. Καραθανάσης Νικόλαος  
Διεύθυνση Λυκείου, γενικός συντονισμός: κ. Κωνσταντίνα Μάνεση  
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Πρόλογος 

      Η λογοτεχνία, ως μορφή τέχνης, είναι ζωγραφική που ομιλεί. Κάνει να ομιλεί την ανθρώπινη σκέψη και 
συνείδηση, αλλά και συνομιλεί με την ψυχή του αναγνώστη. Αυτό θελήσαμε να μεταδώσουμε στους μαθητές 
μας, εξηγώντας τους πως λογοτεχνία δεν σημαίνει απλώς να σχολιάζω τα κείμενα του σχολικού βιβλίου, με 
υπερβολική έμφαση σε λεπτομέρειες, που μετά από πάροδο ετών θα έχουν επικαλυφθεί από την «αχλύ της 
λήθης»· ούτε βέβαια το να επιχειρώ να αποστηθίζω πολλαπλές αναλύσεις των σχολικών κειμένων, πολλές από 
τις οποίες καταντούν βερμπαλισμός και περιττολογία!  

     Αγάπη για τη λογοτεχνία σημαίνει αγάπη για τη γραφή. Σημαίνει να γράψω δικό μου πρωτότυπο έργο, 
είτε λογοτεχνικό, είτε ποιητικό, είτε ένα άρθρο, μια έκθεση, ένα δοκίμιο, μια σελίδα από το προσωπικό μου 
ημερολόγιο, θίγοντας ένα θέμα που με απασχολεί ή με ενδιαφέρει. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να 
αποκτήσουν ευχέρεια στην εξωτερίκευση και λεκτικοποίηση των μύχιων σκέψεων και των συναισθημάτων 
τους, γεγονός καίριας σημασίας για την ευαίσθητη και συναισθηματική εφηβική ηλικία. Η λογοτεχνική 
γραφή είναι μια άλλη διέξοδος από τα έντονα προβλήματα που απασχολούν τις ευαίσθητες παιδικές ψυχές. 
Επιπλέον, μέσω της λογοτεχνικής γραφής, τα παιδιά οξύνουν τη φαντασία, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους 
και αντικρίζουν την καθημερινότητα από μια άλλη οπτική γωνία, όχι χρησιμοθηρική ή βαθμοθηρική, αλλά 
δημιουργική. Παράλληλα, οι μαθητές μας συγγράφοντας, απαγκιστρώνονται από τις πληροφορίες του 
διαδικτύου και της τηλεόρασης, μαθαίνουν να μην συγχέουν γνώσεις με πληροφορίες, αλλά να αξιολογούν 
και να κρίνουν. Κατανοούν ότι ψυχαγωγία δεν σημαίνει μόνο το να είσαι μπροστά από μια οθόνη, αλλά και 
να γράφεις και να ερμηνεύεις ό,τι συμβαίνει γύρω σου με τον δικό σου μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο. 

      Ταυτόχρονα αυτή η εξάσκηση στο λόγο μεταστοιχειώνεται πρακτικά σε ευχέρεια στο μάθημα της 
έκθεσης ιδεών, το οποίο απαιτεί συνεχή τριβή και εξάσκηση για καλή βαθμολογία στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις. Τη σημασία αυτής της γλωσσικής άσκησης ορισμένοι διαπιστώνουν ετεροχρονισμένα στη Γ’ 
Λυκείου. Εμείς προσπαθούμε αυτό να γίνει αντιληπτό ακόμη και από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, 
καταστρώνοντας αναλυτικά σχεδιαγράμματα εντός του μαθήματος σε κάθε θέμα έκθεσης, επιδιώκοντας 
την ποικιλία θεμάτων σύγχρονου προβληματισμού, γράφοντας ένα νέο θέμα έκθεσης, ανά εβδομάδα!  

Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι τόσες εκθέσεις και τόσες καλογραμμένες εργασίες δεν πρέπει να μένουν μόνο στο 
τετράδιο των παιδιών μας. Αξιοποιήσαμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εγκυκλίους του υπουργείου παιδείας που 
αφορούν Πανελλήνιους, Παγκύπριους, Πανευρωπαϊκούς, Διεθνείς διαγωνισμούς λογοτεχνίας, ποίησης, 
άρθρου, έκθεσης ιδεών και δοκιμίου που αποστέλλονται στο σχολείο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά 
με αυστηρά καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των γραπτών και συγκεκριμένους όρους συμμετοχής, 
όπως ορισμένο είδος λόγου, αδημοσίευτο, με ακριβή αριθμό λέξεων, μέγεθος γραμματοσειράς και 
συγκεκριμένο διάστιχο. Πολλοί από τους διαγωνισμούς έχουν ελεύθερο θέμα, το οποίο είναι επιλογή του 
μαθητή. Άλλοι Πανελλήνιοι ή διεθνείς διαγωνισμοί έχουν συγκεκριμένο θέμα, το οποίο βέβαια απαιτεί 
ενδελεχή έρευνα και διάβασμα, πριν τη συγγραφή. Άρα τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες και 
υπευθυνότητα, καθώς χρειάζεται σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια για να ανταποκριθούν σ’ αυτό που 
κάθε φορά ορίζει η εγκύκλιος, αναζητώντας την ουσία αλλά και τη λακωνικότητα στη γραφή τους. 

Είναι αυτονόητο ότι πρωταρχικός στόχος μας δεν είναι η διάκριση σε διαγωνισμούς, αλλά η χαρά της 
συμμετοχής, η δημιουργική συνεργασία όλων για ένα κοινό σκοπό, η καλή προσδοκία των παιδιών μας, που 
έχουν κάτι σημαντικό να περιμένουν μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους από 
το υπουργείο ή τον αρμόδιο φορέα, σε μια εποχή που συνήθως οι άνθρωποι έχουν άλλες -πιο υλιστικές!-
προτεραιότητες.  

        Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια Λυκείου κυρία Μάνεση Κωνσταντίνα που έδωσε τη δημιουργική 
έμπνευση να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις ιδέες των μαθητών μας και πέρα από τα όρια της σχολικής 
τάξης. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραθανάση Νικόλαο για την επιμέλεια της διαδικτυακής και πολυμεσικής 
προβολής των έργων των παιδιών μας. Οι μαθητές μας δημιούργησαν 260 έργα από τον Σεπτέμβριο του 
2014 και 43 έργα έχουν μέχρι στιγμής (14-3-2017) αποσπάσει βραβείο ή έπαινο! Μια τελευταία παρατήρηση: 
τα λογοτεχνικά έργα παρατίθενται και με το ψευδώνυμο που επέλεξε ο διαγωνιζόμενος. Απολαύστε τώρα τα 
βραβευμένα έργα των παιδιών μας κατά αλφαβητική σειρά.  

                                                  Αλουμανή Κωνσταντίνα,  Γκίκας Δημήτρης, φιλόλογοι 
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Βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, τμήμα Ελλάδος(AEDE) 
Έκθεση ιδεών: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ονόμασε το 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Σε μια ομιλία σας 
προς τους συμμαθητές σας να αναλύσετε πως μπορεί να επηρεάσει η Ανάπτυξη τη ζωή, την αξιοπρέπειά 
σας και το μέλλον σας». (300-400 λέξεις) Αλεξίου Ανδρέας Α΄ Λυκείου  

Αγαπητοί συμμαθητές, 

 Μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 2015 ονομάστηκε και επισήμως «έτος ανάπτυξης». Αυτή η απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης φαντάζει περίεργη, γιατί η λογική μάς βοηθάει να αντιληφθούμε ότι όχι μόνο πολλές χώρες δεν αναπτύσσονται, 
αλλά οπισθοδρομούν λόγω της φτώχειας και της εξαθλίωσης.  

 Ο όρος «ανάπτυξη» δυστυχώς τη σημερινή εποχή έχει παρεξηγηθεί, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να την συνδέουν μόνο με το 
χρήμα. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι η οικονομία μπορεί να είναι ένας βασικός τομέας ανάπτυξης αλλά όχι ο κύριος. Όταν ακόμα και 
στις μέρες μας υπάρχουν άτομα που κοιμούνται στους δρόμους, αυτό είναι κατάντια των ιθυνόντων και όσων από εμάς ανέχονται 
σκληρόκαρδα αυτή την κατάσταση, η οποία σίγουρα δεν σημαίνει ανάπτυξη.  

 Απ’ την άλλη πλευρά, υπάρχουν τομείς της ανάπτυξης για τους οποίους θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί τους έχουμε 
εξελίξει. Ένας βασικός τομέας είναι η παιδεία. Ευτυχώς στις μέρες μας, η παιδεία παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου, με 
αποτέλεσμα το κράτος να δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά να έχουν μια σωστή και ανθρωπιστική εκπαίδευση. 

 Άλλος ένας τομέας στον όποιο άνθρωπος έχει επιτύχει είναι ο τομέας της αειφόρου ανάπτυξης ή αλλιώς της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Πια ο άνθρωπος έχει αντιληφθεί ότι το περιβάλλον είναι δυνατότερο από αυτόν και χωρίς τις κατάλληλες ενέργειες, όπως 
ανακύκλωση, προστασία υδροβιοτόπων και ζωικών ειδών μπορεί να μας καταστρέψει. H νέα γενιά έχει πια ευαισθητοποιηθεί σε αυτόν 
τον τομέα, όπως ποτέ άλλοτε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θετικές αλλαγές στον πλανήτη μας.  

 Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε σχέση με το κοντινό παρελθόν ο άνθρωπος έχει αναπτύξει και αναπτυχθεί σε πολλούς 
τομείς με αποτέλεσμα την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στον πλανήτη.  

 Ευχαριστώ για την προσοχή σας.    

Βραβευμένο στον 6ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ε.Π.Ο.Κ. 2015. 
Διήγημα με θέμα: ποια η συμβολή των νέων μας στους αγώνες της Λευτεριάς; («ΑΥΤΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΕΝ 
ΛΕΥΤΕΡΩΘΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΕΥΤΕΡΩΘΗ ΜΕ ΑΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ» Γ. Μακρυγιάννης) 

Μαριάννα Βεζύρη Γ΄ Λυκείου (νυν απόφοιτη) 
«Του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται».             Μαριανναβού 

Έντονο φως άστραφτε στην κατεχόμενη περιοχή της Αμμοχώστου. Αρχικά πίστεψα ότι πρόκειται για φυσικό φαινόμενο και περίμενα ν’ 
ακούσω τον ήχο της αστραπής. Όμως ο καθαρός ουρανός δεν προμήνυε καταιγίδα. Η δουλεία μου ως δημοσιογράφος, αν και 
συνταξιούχος πλέον, κέντριζε την φυσική μου περιέργεια και έχοντας ακόμα την ειδική δημοσιογραφική διαπίστευση, πέρασα 
γρήγορα στα κατεχόμενα για να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι τι συμβαίνει.  

Έμεινα στήλη άλατος. Πλησιάζοντας το κοιμητήριο στα κατεχόμενα δεν πίστευα στα μάτια μου. Είχαν στηθεί πολλοί τρίποδες και 
φώτα, πολλά φώτα, προβολείς μέσα στο νεκροταφείο! Οι φωτογράφοι δεν έπαυαν να τραβούν φωτογραφίες και τα ημίγυμνα μοντέλα να 
ποζάρουν προκλητικά στο φακό, μπροστά από μνημεία κεκοιμημένων!   

Είναι δυνατόν να εξοβελίζεται έτσι η ανθρώπινη λογική, να αποϊεροποιείται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να φαλκιδεύεται η ιστορία, να 
ισοπεδώνεται κάθε αξία; Πλησίασα… Είχα χρέος να τους μιλήσω. Δεν μπορούσα να μην το κάνω. Είχα ευθύνη πάνω απ’ όλα ως 
άνθρωπος. Βρήκα τον υπεύθυνο. «Μα… κάνουμε τέχνη», μου είπε. «Τι κακό κάνει μια φωτογράφιση; Η τέχνη δεν έχει περιορισμούς… 
εξάλλου είναι πεθαμένοι. Τι θα τους πειράξει»; 

Δεν άντεχα να ακούω. Συγκράτησα την εύλογη αγανάκτηση και προσπάθησα να απαντήσω με επιχειρήματα για το αυτονόητο και την 
αλήθεια: «Δεν είναι πεθαμένοι. Του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται». Και άρχισα να διηγούμαι την ιστορία της πατρίδας 
μου: 

<< Αυτά τα χώματα του κοιμητηρίου που πατάτε είναι ιερά και άγια. Τα έχουν ποτίσει με το αίμα τους αγωνιστές, ακόμα και 
γυναικόπαιδα. Περίπου πριν εξήντα χρόνια Άγγλοι είχαν ξεκινήσει στο νησί μας ανθρωπομάζωμα. Εάν υπήρχε η αμυδρή έστω υποψία 
πως κάποιος είχε οποιαδήποτε σχέση με την ΕΟΚΑ, την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, έπρεπε να συλληφθεί. Στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης μαρτύρησαν για τέσσερα χρόνια, τρεις χιλιάδες αγωνιστές της λευτεριάς. Οι συνθήκες του αγώνα ήταν τραγικές αλλά ο 
Κυπριακός ελληνισμός, ο λαός και οι αγωνιστές έδωσαν το ενδοξότερο παρόν της ελληνικής ιστορίας που άρχισε στο νησί της 
Αφροδίτης.  

Ήταν χαράματα, 10 Μαΐου 1956. Ο ήλιος ίσα που διαπερνούσε τα σαπισμένα σίδερα του κελιού μου, στα οποία είχε τοποθετηθεί μια 
σκουριασμένη λαμαρίνα για να επιβάλλει το απόλυτο σκοτάδι. Κι από ’κει ένας κρύος αέρας άγγιζε τα γυμνά μου πόδια, κάνοντάς με 
να ανατριχιάζω ολόκληρος. Με ξύπνησε η μελωδία του εθνικού μας ύμνου. Ήταν ο μελλοθάνατος συναγωνιστής, Μιχαλάκης Καραολής 
που μεταφερόταν σιδηροδέσμιος στο ικρίωμα, τον χώρο εκτελέσεων. Ωστόσο, τραγουδούσε μ’ όλη τη δύναμη της ψυχής του και 
οδηγήθηκε στην αγχόνη με ψηλά το κεφάλι.  
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 Η επικρεμάμενη απειλή των εκτελέσεων, όχι μονάχα δεν μπορούσε να ακραγγίξει τις καρδιές των αγωνιστών, μα αντίθετα τους 
οδηγούσε σ’ ένα ξέφρενο «μεθύσι» αλτρουισμού και αυταπάρνησης για την ταλαιπωρημένη πατρίδα μας, την Κύπρο. Τίτλος τιμής, 
γαλόνι και παράσημο μεγάλο, η πρωτοκαθεδρία της σπονδής στην αγχόνη. Ο συναγωνιστής μου, Ρένος Κυριακίδης, δεν άντεχε να 
σκέφτεται ότι ο γείτονάς του, ο Αντρέας Δημητρίου θα απαγχονιζόταν νωρίτερα από εκείνον! Ο φρουρός της φυλακής απορούσε από 
πού πήγαζε τόση τόλμη. Είχε μείνει εμβρόντητος με όσα άκουγε.  

-Σε ζηλεύω, μωρέ Αντρέα, γιατί με τις αλλεπάλληλες επισπεύσεις της δίκης σου θα κρεμαστείς πρώτος εσύ. Εσύ θα ‘σαι ο 
πρωτομάρτυρας της αγχόνης, ενώ εμείς θα πυκνώσουμε απλά τη χορεία των μαρτύρων. 

-Μα κι εγώ το «φυσάω και δεν κρυώνει», γιατί ο πρωτομάρτυρας της αγχόνης θα είναι ο Καραολής, ο μεγάλος τυχερός στο βωμό της 
θυσίας… 

Ο Καραολής εξομολογήθηκε στον ιερέα της φυλακής, ηθικά σταθερός και περήφανος για την θυσία του, για την λευτεριά. Τα τελευταία 
του λόγια στον συγκινημένο ιερέα, σκυμμένος κάτω από το πετραχήλι του, ήταν: «Εμένα δεν πρέπει να με λυπάστε, αφού εγώ δεν 
βρίσκω λόγο για να με κλαίω, ούτε οι συγγενείς μου δεν πρέπει να με κλαίνε. Το αίσθημα που ταιριάζει στην πατρίδα μας είναι η χαρά 
και η περηφάνια». Χαρούμενος ο Καραολής βάδιζε προς το θάνατο! Τα χνάρια του ακολούθησε και άλλος ήρωας, ο Δημητρίου. Οι 
κατακτητές, χωρίς κανένα νόμιμο δικαίωμα, με φοβερή και άτεγκτη ηθική αγριότητα δεν επέδωσαν ούτε τα σώματα των ηρώων στους 
γονείς τους αλλά με αδιαφορία τα πέταξαν σε τάφο οι ίδιοι. Τα σώματα των εκτελεσθέντων τοποθετήθηκαν σ’ έναν ειδικό χώρο στις 
φυλακές. Νόμιζε ο κατακτητής ότι μπορεί να περιχαρακώσει τους αντρειωμένους. Το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν, ιερό 
προσκύνημα τιμής και λευτεριάς, τα ‘φυλακισμένα μνήματα’.  Ήταν δεκατέσσερις Φεβρουαρίου, θυμάμαι, όταν η Κυπριακή εφημερίδα 
‘Ελευθερία’ δημοσίευσε σχετικά με το νεκροταφείο, γράφοντας χαρακτηριστικά: ‘Τούτο εφράχθη με υψηλούς τοίχους επί του άνω 
μέρους των οποίων ετοποθετήθησαν τεμάχια υάλου. Εικάζεται δε ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθή ως κοιμητήριον εν περιπτώσει 
εκτελέσεως θανατοποινιτών’. Οι Άγγλοι φοβούνταν τις ισχυρές λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στη διάρκεια της ταφής των 
ηρώων μας. 

Ο Πέτρος μάς έλεγε με βλέμμα σπινθηροβόλο: «Να σκλαβώνουν τα κορμιά μας ζωντανά, το καταλαβαίνω, μα να θέλουν και τη διαιώνια 
αιχμαλωσία των νεκρών κορμιών μας, ε, αυτό δεν το δέχεται καμιά θεϊκιά ή ανθρώπινη δικαιοσύνη». Ούτε και νεκροί δεν θα 
ξανασμίγαμε πια με τους συγγενείς ή με τους φίλους μας, με όλους τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Νομίζουν ότι μπορούν να μας 
σκλαβώσουν ζωντανούς αλλά και νεκρούς. Μας φοβούνταν και νεκρούς. Γι’ αυτό κι η νίκη είχε αρχίσει να υποφώσκει! Η νίκη της 
λευτεριάς. 

3 Μαρτίου 1957. Οι Άγγλοι, μετά από προδοσία, πήραν πληροφορίες για το κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου, αγωνιστή της ΕΟΚΑ, 
κοντά στον Μαχαιρά. 

-Σύντροφοι, ο θεός να με βγάλει ψεύτη, προδοθήκαμε! Φώναξε ο Γρηγόρης. 
-Αρχηγέ, μαζί σου και στον θάνατο, ψιθυρίσαμε όλοι όσοι ήμασταν γύρω του. 

Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη φράση μας και οι Εγγλέζοι στρατιώτες φάνηκαν στην είσοδο του κρησφύγετου. Μας φώναζαν 
να παραδοθούμε για να σωθούμε. ‘Ή ταν ή επί τας’ ήταν η απάντηση. Η μάχη ήταν πολύωρη. Εγώ πήρα αμέσως διαταγή απ’ το 
Γρηγόρη να φύγω για να μεταφέρω μυστικό μήνυμα. Ο Γρηγόρης λίγο αργότερα διέταξε τους συναγωνιστές, τον Ανδρέα Στυλιανού, 
τον Αυγουστή Ευσταθίου, τον Αντώνη Παπαδόπουλο και τον Φειδία Συμεωνίδη, να παραδοθούν για να σωθούν. Πολεμούσε μονάχος 
του πλέον, σαν λιοντάρι, περικυκλωμένος από εξήντα Άγγλους και τραυματισμένος αλλά ταυτόχρονα αποφασισμένος να μην πέσει 
ζωντανός στα χέρια των Άγγλων και αν χρειαστεί να θυσιαστεί. Έπεσε νεκρός. Μα πρώτα τους είπε επί λέξη: «Μέχρι σήμερα μαθαίνατε 
πως πολεμούν οι Έλληνες. Σήμερα θα μάθετε και πως πεθαίνουν». Αυτή ήταν Η Μάχη Μαχαιρά.   

Ο Βαγορής- Ευαγόρας κατηγορήθηκε ότι στις 18-12-1956 συνελήφθη να μεταφέρει οπλοπολυβόλο μπρέν και τρεις γεμιστήρες από την 
Λυσό στη Λευκωσία. Στη δίκη του τον ρώτησε ο δικαστής:  

-« Έχεις να είπης τι, διατί να μην σου επιβληθεί ποινή;».  

-« Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο.» Οι δικαστές 
ασυγκίνητοι, στυγνοί, έβγαλαν, χωρίς το ελαφρυντικό της εφηβικής λεβεντιάς, την ετυμηγορία τους : Εις θάνατον! Μάταιες προσπάθειες 
να αποτραπεί η εκτέλεση την επομένη της καταδίκης του Παλληκαρίδη. Όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου Πάφου απείχαν από τα 
μαθήματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και έστειλαν τηλεγράφημα στον στρατηγό Χάρντινγκ, που του ζητούσαν να απονείμει χάρη στο 
συμμαθητή τους. Τότε αρχίζει ένας τεράστιος αγώνας για να αποτραπεί η εκτέλεση. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας παντού! Η ελληνική 
κυβέρνηση και  η Βουλή, ‘βομβαρδίζουν’ με τηλεγραφήματα την αγγλική κυβέρνηση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 
Αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες, συντεχνίες, διανοούμενοι, πολίτες ακόμα και άγγλοι βουλευτές προσπαθούν να ματαιώσουν την 
εκτέλεση του νέου παιδιού, αλλά ο σερ Χάρντινγκ και η αγγλική διπλωματία, απορρίπτουν  κάθε λογικό αίτημα. Ο Ευαγόρας απτόητος 
παρηγορούσε τη μητέρα του με αστεία.   

Απόγευμα 13-3-1957. Ο Βαγορής, γράφει σ’ ένα κομμάτι χαρτί: ‘ Θ΄ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ’ναι το 
τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω 
χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την 
Ελλάδα. Ἤ καλῶς ζῆν ἤ καλῶς τεθνάναι. Περισσότερο από μια ζωή αναξιοπρεπή αξίζει ένας ηρωικός θάνατος για χάρη της πατρίδας 
και των ακατάλυτων πανανθρώπινων ιδανικών. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα’. Ακριβώς τα 
μεσάνυχτα, αφού μεταλαμβάνει τα άχραντα μυστήρια, καλούν την μητέρα του να τον αντικρίσει για τελευταία φορά. Ο ήρωας την 
παρηγορεί: « Μη θρηνείς μάνα, πεθαίνω για την Ελλάδα». Σε μεγάλη απόσταση ακούγονταν οι φωνές των διαδηλωτών υπέρ της ΕΟΚΑ 
και της Ένωσης με την μητέρα Πατρίδα, την Ελλάδα. Ο Βαγορής γράφει «εγερτήριο σάλπισμα» προς τους συμμαθητές του: «Παλιοί 
συμμαθηταί! Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που μπορεί να 
μη τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω 
μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Θ΄ αφήσω αδέλφια, συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα  μέσ’ τα λαγκάδια πέρα 
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και στις βουνοπλαγιές…». Παραμονή της εκτέλεσης της ποινής, συγγενείς επισκέπτονται τον μελλοθάνατο για να του δώσουν κουράγιο, 
αλλά τελικά είναι ο Ευαγόρας που τους δίνει θάρρος και τους εμψυχώνει. Συστήνει στον πατέρα του να μη λυπάται. Τον παρακαλεί να 
στείλει μια λαμπάδα στον Άη Γιώργη και η μητέρα του να του φέρει τον βαφτιστικό σταυρό του -την έσχατή του ελπίδα- τον οποίο 
του αφαίρεσαν όταν τον συνέλαβαν. Λίγες ώρες αργότερα ο 18χρονος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, με το βάρος του ονόματος ενός 
αρχαίου επαναστάτη βασιλιά της Σαλαμίνος στις πλάτες του και με την παλληκαριά της Ρωμιοσύνης, σήκωσε με χαρά και ανδρεία τον 
Σταυρό του. Πορεύτηκε το στερνό ταξίδι προς την αγχόνη, με την πίστη στον Θεό και με τη σκέψη στην πεντασύλλαβη λέξη, σ’ εκείνη 
για την οποία ήρθε «ως εδώ», στην «πανώρια κόρη» σ’ «ΕΚΕΙΝΗΝ, την οποίαν κάθε άνθρωπος επιθυμεί πιο πολύ απ’ όλα», στο στολίδι 
του εθνικού μας ύμνου, την Ελευθερία. Έτσι ολοκλήρωσε ο απόγονος των ένδοξων αρχαίων Ελλήνων την «πιο όμορφη μέρα της ζωής 
του». 

Αργότερα οι συγκυρίες οδήγησαν σε συνομιλίες στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Ζυρίχη σχετικά με την ανεξαρτησία της Κύπρου. 
Μονογράφηκε από τους υπουργούς των δύο χωρών, Ελλάδας και Κύπρου, συμφωνία στο Λονδίνο. Μετά τις συμφωνίες ήρθε και η 
αποδοχή του Γεώργιου Γρίβα – Διγενή, αρχηγού της ΕΟΚΑ να καταπαύσει το πυρ. Τα κρατητήρια και οι φυλακές άνοιξαν, ο οπλισμός 
παραδόθηκε. Οι αντάρτες εγκαταλείψαμε τα κρησφύγετα και η κάθοδός μας συγκλόνιζε το χώρο της αρχιεπισκοπής, τον πρώτο 
σταθμό των ελευθερωτών της Κύπρου. Νομίζαμε πως ζούμε ένα όνειρο. Η χώρα μας πάλι αναγεννιόταν, σαν τον φοίνικα που 
ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, ‘ἐκ τῆς κόνεώς μου ἀναγέννωμαι’, φώναζαν οι γηραιότεροι. Γιατί στάχτη την κατάντησαν, στάχτη 
μας κατάντησαν, τα σπίτια μας, τα ιερά των προγόνων, την πατρίδα μας. Άρχισε από τότε να γράφεται ο ανεξάρτητος πολιτικός βίος 
της χώρας. Ένας βίος που δεν έμελε να κρατήσει παρά μόνο 15 χρόνια. Ως την εισβολή του Αττίλα, το 1974>>.  

Με την ολοκλήρωση της διήγησης, είχε ήδη απλωθεί η βουβή σιωπή. Μερικά από τα φωτομοντέλα, συνέχισαν να ποζάρουν κανονικά, 
σαν να μην είχαν ακούσει τίποτε. Κάποια όμως κορίτσια είχαν αρχίσει ήδη να ντύνονται, αισθανόμενα την αιδώ και την ιερότητα του 
χώρου. Μερικά άλλα είχαν δακρύσει, με αποτέλεσμα η εικόνα του προσώπου τους να έχει αλλοιωθεί.      

Σήμερα, εμείς στα ίδια άγια χώματα περπατώντας, την ίδια λαλιά μιλώντας, με το ίδιο αίμα και την ίδια ένδοξη ιστορία κουβαλώντας, 
βαυκαλιζόμαστε με ψευδαισθήσεις, με κούφιες- κενές «αξίες» των πρόσκαιρων και των ανόσιων, του εξωτερικού lifestyle και των ‘αγορών’ 
που δέχονται να μας κάνουν τη χάρη να μας δανείζουν. Όμως η Αρετή και η αξία πάντοτε θα λάμπουν, πάντοτε θα συγκινούν την 
κορωνίδα της δημιουργίας, τον Άνθρωπο και θα γυρνούν την πυξίδα του ηθικού προσανατολισμού του στην σωστή πορεία του 
καθημερινού αγώνα για λευτεριά.  

Βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, τμήμα Ελλάδος(AEDE) 
Έκθεση ιδεών: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ονόμασε το 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Σε μια ομιλία σας 
προς τους συμμαθητές σας να αναλύσετε πως μπορεί να επηρεάσει η Ανάπτυξη τη ζωή, την αξιοπρέπειά 
σας και το μέλλον σας». (300-400 λέξεις)    Βέργη Τζένη Β΄ Γυμνασίου 

Αγαπητοί συμμαθητές, 

  Όπως σας είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση ονόμασε το φετινό έτος «Ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης». Η ανάπτυξη είναι ένας τομέας που 
επηρεάζει άμεσα τη ζωή και το μέλλον μας. 

  Ωστόσο οι αρμόδιο θα έπρεπε να έχουν υλοποιήσει κάποια από τα λόγια που λένε. Αντιθέτως, δεν φαίνεται διαφορά στην 
καθημερινότητα. Είναι σαν να μην ταιριάζει αυτή η ονομασία στη φετινή χρονιά. Η έννοια της ανάπτυξης έχει παρεξηγηθεί. Ένας 
παράγοντας που έχει συμβάλλει σ’ αυτό είναι η οικονομική κρίση. Αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για να ξεχνούν οι ιθύνοντες το 
έργο τους. Είναι βέβαια δύσκολο να δράσουν σωστά με την ύπαρξη της κρίσης. Παρόλα αυτά θα έπρεπε να πάρουν τα μέτρα τους και 
να υποστηρίξουν, όσο μπορούν, την αληθινή ανάπτυξη. 

  Αυτό πρακτικά σημαίνει αύξηση των επιχειρήσεων, των εσόδων, των εξαγωγών, των θέσεων εργασίας και των μισθών. Όμως η Ελλάδα 
είναι από τις πρώτες χώρες στατιστικά στην ανεργία. Ανάπτυξη θα πει επίσης πνευματική πρόοδος, αγώνας για την κατάκτηση της 
γνώσης και της αρετής, της δικαιοσύνης, της τιμιότητας, της ισότητας, της διακριτικότητας, της εγκράτειας, της υπευθυνότητας, της 
ευθύτητας, της απλότητας, της αυτάρκειας, της ολιγάρκειας. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να «ανθίσουν» στη σημερινή εποχή. Όμως, 
αν όλοι είναι ενωμένοι, τότε θα δούμε άμεση βελτίωση. 

  Στις χώρες που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική θέση, οι πολίτες αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια. Έχουν καλύτερη 
ψυχολογία, καθώς μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα απ’ ότι οι άλλοι άνθρωποι. Ωστόσο, πολλές πλούσιες χώρες έχουν ως 
πρωτεύοντα μονοδιάστατο στόχο τη διαρκή ανάπτυξη, αγνοώντας αρκετές φορές το κοινωνικό κόστος και τις ανάγκες του λαού. 
Αυτό είναι το άλλο άκρο και πολύ εγωιστικό. 

    Στα παλιά χρόνια που υπήρχε οικονομική άνθιση στην Ελλάδα, δημιουργήθηκαν σπουδαία έργα, τα οποία είναι ξακουστά στη 
σύγχρονη εποχή και αποτελούν ορόσημο, όπως για παράδειγμα η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας. Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται 
καθημερινά τη χώρα μας για να θαυμάσουν αυτά τα ιστορικά μνημεία. Έτσι ανοίγονται νέες επενδυτικές ευκαιρίες, τις οποίες 
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, με επενδύσεις, ώστε να «ανοίξει» το εμπόριο και ταυτόχρονα να επωφεληθούν όλες οι πλευρές. 

  Δυστυχώς οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παγκόσμια οικονομική κατάσταση δεν φαίνεται να έχουν πετύχει. Δεν έχουμε δει 
άμεση βελτίωση. Ελάχιστοι παίρνουν πρωτοβουλίες και πολλοί δειλιάζουν στο να κάνουν ένα «βήμα» παραπάνω. Είναι πολύ κρίμα να 
υπάρχουν φαινόμενα έσχατης φτώχειας στη χώρα μας. Όλοι οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει να αντιδράσουν και να αναλάβουν 
προσωπική ευθύνη. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ένα αγαθό: η αξιοπρέπεια. 

  Η αξιοπρέπεια συνίσταται στο σεβασμό της προσωπικότητας του πολίτη καθώς και στην προστασία των δικαιωμάτων του. Ο 
σεβασμός της αξιοπρέπειας μας από τους άλλους είναι καθημερινό αίτημα. Τον απαιτούν ενδόμυχα, ο μαθητής στο σχολείο, ο 
εργαζόμενος στη δουλειά, ο φτωχός απ’ την κοινωνία, ο άνεργος απ’ την πολιτεία, η γυναίκα απ’ τον άντρα, ο μετανάστης απ’ τις αρχές 
της χώρας φιλοξενίας, ο ξένος απ’ τους ντόπιους, ο αλλόθρησκος. Η αξιοπρέπεια φανερώνει τι πραγματικά είναι ο κάθε άνθρωπος και 
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ποιες αρχές έχει. Ως έννοια και πρακτική προστατεύεται νομοθετικά. Αποτελεί τη βάση για κάθε είδους αγώνα, αφού η βελτίωση της 
ζωής του κάθε πολίτη είναι ταυτόχρονα και δικαίωμα στην αξιοπρέπειά του. 

  Όλοι, ανεξάρτητα της κατάστασης που βρίσκονται πρέπει να λαμβάνουν από την κοινωνία το σεβασμό που τους αρμόζει και να είναι 
αξιοπρεπείς. Μιας και η αξιοπρέπεια δεν είναι θέμα οικονομικής επιφάνειας, αλλά μόνο βαθιάς ατομικής παιδείας.  

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.                  

Βραβευμένο με Β΄  Έπαινο Διηγήματος ελεύθερου θέματος  από την Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών 
 «Τα γενέθλια ενός……. ήρωα»     Α΄ Γυμνασίου Γκίκα Κατερίνα 

Το σχολείο μου είναι αγαπητό σ’ όλα τα παιδιά. Πραγματικά το νιώθουμε σαν δεύτερο σπίτι μας. Σ’ αυτό έχουν συμβάλλει οι καλοί 
μας καθηγητές που μας περιβάλλουν με αγάπη και είναι πρόθυμοι ν’ ακούσουν ό,τι τους ζητήσουμε. Βρίσκει δηλαδή απόλυτη 
εφαρμογή η αρχαία σοφή φράση «στους γονείς μας οφείλουμε το ζῆν και στους καθηγητές μας το εὖ ζῆν.» 

Έτσι λοιπόν με θάρρος την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε να χτυπήσουμε την πόρτα της κυρίας Μάνεση, διευθύντριας του 
σχολείου μας για να ζητήσουμε μια χάρη. Εγώ σαν πρόεδρος του πενταμελούς της πρώτης Γυμνασίου είχα αρκετό άγχος, γιατί κατά 
πρώτον δεν είχα ξαναμπεί σ’ αυτό το γραφείο. Κατά δεύτερον δεν είναι εύκολο να εκπροσωπείς όλα τα παιδιά της τάξης σου, ούτε να 
ζητάς κάτι από την κυρία διευθύντρια, μπαίνοντας μάλιστα στο ίδιο της το γραφείο, αφού όλοι ξέρουμε ότι χρόνος της είναι 
πολύτιμος. Ωστόσο είχα πάρει την απόφαση να μπω μαζί με την αντιπρόεδρο στο πρώτο διάλειμμα που είναι και το μεγαλύτερο του 
σχολείου μας. Μάλιστα είχα «προετοιμάσει και το έδαφος», φροντίζοντας να πω εγώ την πρωινή προσευχή, ώστε την ώρα που θα 
επέστρεφα το μικρόφωνο στην διευθύντρια, να της ψιθυρίσω δειλά για τη συνάντηση που ζητούσαμε. Εκείνη μου χαμογέλασε 
καταφατικά. 

Έτσι λοιπόν στο πρώτο μεγάλο διάλειμμα, χτύπησα την πόρτα κρατώντας μια κόλλα αναφοράς, στην οποία είχα προσπαθήσει 
να κάνω τα καλύτερά μου γράμματα. Είχα φροντίσει με κάθε επισημότητα να διατυπώσω το αίτημα της τάξης μου. Μάλιστα στο 
τέλος της κόλλας υπήρχαν οι υπογραφές του προεδρείου του τμήματός μου. 

Περάστε ακούσαμε τη δυνατή φωνή της διευθύντριας. Μπήκαμε με αργά βήματα. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο και η 
κυρία Μάνεση το σήκωσε. «Τι ατυχία», είπα μέσα μου. «Αν καθυστερήσει θα χτυπήσει το κουδούνι για μέσα.» Όσο η διευθύντρια 
μιλούσε στο τηλέφωνο, η ματιά μου έπεσε στον τοίχο πίσω από το γραφείο. Κρεμασμένη ψηλά η εικόνα του Χριστού να κρατάει το 
ιερό Ευαγγέλιο. Πολύ πιο κάτω υπήρχε μια σειρά από κάδρα. Ήταν έπαινοι κορνιζωμένοι και βραβεία που είχε πάρει το σχολείο μας. 
Άρχισα να παρατηρώ. Βραβεία από τη μαθηματική εταιρεία, επαίνους από διαγωνισμό αρχαίων Ελληνικών, επαίνους από το 
υπουργείο παιδείας, αναμνηστικά συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες. Ακριβώς από κάτω υπήρχε μια βιτρίνα με έπαθλα, γυαλιστερά 
κύπελλα και μετάλλια. Ο απέναντι τοίχος είχε φωτογραφίες παιδιών. Απ’ ότι κατάλαβα ήταν παλιοί μαθητές που είχαν «αφήσει ιστορία» 
στο σχολείο. Ξεχώρισα ένα απόκομμα εφημερίδας που είχε μαθητές που αρίστευσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις και από κάτω έγραφε: 
Βενιζέλου Ελίνα, πέμπτη στην Ελλάδα με 19400 μόρια. Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες από εκδρομές. Στον ακριβώς απέναντι τοίχο 
υπήρχαν κάδρα με ρητά. Με σκούντηξε η Ευαγγελία, η αντιπρόεδρος, για να μου τα δείξει, όσο η κυρία μιλούσε στο τηλέφωνο. 
Αρχικά άρχισα να τα διαβάζω από μέσα μου και προσπαθούσα να τα απομνημονεύσω, γιατί όπως μας είχε πει η κυρία Ταλαμάγκα, η 
καθηγήτριά μας στην έκθεση «τα ρητά ακονίζουν τη σκέψη και είναι ό,τι πρέπει για την έκθεση». Μου έκανε εντύπωση ένα ρητό που 
δεν το πολυκατάλαβα. «Η ζωή είναι συνήχηση γέλιου και κλάματος». 

«Τι θέλετε κορίτσια; Πως μπορώ να σας βοηθήσω;» Το βλέμμα μου επανήλθε στη διευθύντρια. Η Ευαγγελία είπε με νάζι: «ωραίο 
γραφείο κυρία». Εγώ πλησίασα και της έδωσα το αίτημα του τμήματος Α1, λέγοντάς της ότι ζητάμε την άδεια να φέρουμε τούρτα στο 
σχολείο για να κάνουμε έκπληξη αύριο στη συμμαθήτριά μας, την Πολυτίμη, που έχει τα γενέθλιά της. Έσπευσα να διαβεβαιώσω ότι θα 
χάναμε ελάχιστο χρόνο από το μάθημα. Ως δεύτερο επιχείρημα γράψαμε ότι το κορίτσι είχε έρθει από μακρινό σχολείο, δεν γνώριζε 
κανένα παιδί, ενώ εμείς οι υπόλοιποι ήμασταν όλοι μαζί από το νηπιαγωγείο. Θα ήταν ένας τρόπος να την κάνουμε να αισθανθεί το 
σχολείο σπίτι της, όπως το αισθανόμασταν όλοι. Ξαναχτύπησε όμως το τηλέφωνο και η κυρία μάς έκανε νόημα να φύγουμε. Βάζοντας 
την παλάμη της στο κάτω μέρος του ακουστικού, μας είπε να πάμε στην τάξη μας και πως θα έρθει κάποια από τις επόμενες ώρες να 
μας απαντήσει. 

Αυτή ήταν η ώρα της γεωμετρίας. Η διευθύντρια χτύπησε την πόρτα, μπήκε στην τάξη και όλοι αμέσως σηκωθήκαμε όρθιοι. 
«Παιδιά μας, το αίτημά σας…» Κοίταξα με αγωνία την Ευαγγελία. Φοβηθήκαμε πως πάει η έκπληξη! « Παιδιά, το αίτημά σας να γίνει 
συνέλευση αύριο την πρώτη ώρα, γίνεται δεκτό»! Ουφ! Ένιωσα ανακούφιση. Ήταν και η διευθύντρια πλέον στο «κόλπο»! 

 Την άλλη μέρα περίμενε μια πολλή μεγάλη έκπληξη τη φίλη μας Πολυτίμη. Η Ευαγγελία είχε φέρει την τούρτα, αφού ήταν ο θείος 
της ζαχαροπλάστης. Εγώ πήρα τα μπαλόνια, τις σφυρίχτρες και τα χάρτινα καπελάκια, ενώ ο Άγγελος έφερε πατατάκια, κουταλάκια 
και ένα μεγάλο μαχαίρι. Απ’ ότι κατάλαβα ήταν κι άλλοι καθηγητές στο «κόλπο». Φαίνεται η κυρία διευθύντρια τους το 
εκμυστηρεύτηκε. Το διαπίστωσα πριν χτυπήσει το κουδούνι που ήρθε η καθηγήτριά μας, των αρχαίων, η κυρία Αλουμανή και μας 
μοίρασε μια φωτοτυπία σ’ όλα τα παιδιά του τμήματος. Ήταν το στιχάκι των γενεθλίων γραμμένο στα αρχαία Ελληνικά για να το 
τραγουδήσουμε στη φίλη μας. Όλοι διπλώσαμε το φύλλο και το βάλαμε στην τσέπη μας, κλείνοντας το μάτι ο ένας στον άλλο. 

Η συγκυρία ήταν με το μέρος μας. Η Πολυτίμη άργησε λίγο την πρώτη ώρα. Την είδαμε να μπαίνει κρατώντας ένα κουτί γλυκά. 
Μόλις χτύπησε την πόρτα και μπήκε μέσα λέγοντας «καλημέρα, συγγνώμη που…» αρχίσαμε όλη η τάξη: «Να ζήσεις Πολυτίμη και 
χρόνια πολλά…» ακουγόταν πιο πολύ η δυνατή φωνή του Γρηγόρη. Η Πολυτίμη τα έχασε. Το τραγούδι δε σταματούσε. Μετά το 
είπαμε και στα αρχαία. «Ζῆθι Πολυτίμη και ἔτη πολλά, γεραίτερα γίγνοιο, κόμη λευκᾷ. Πανταχόθεν ἐκμπέμποις γνώσεως φῶς και πᾶντες 
λέγοιεν, ἰδού ἡ πάνυ σοφός». Έσβησε τα κεράκια. Μας αγκάλιασε όλους. Μπήκε και η Διευθύντρια για να μας συγχαρεί για την 
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πρωτότυπη ιδέα μας. Η καθηγήτρια, η υπεύθυνη του τμήματός μας, κυρία Ταλαμάγκα μάς έδινε και αυτή συγχαρητήρια που είπαμε 
σωστά το αρχαίο, αν και ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε αρχαία ελληνικά στο σχολείο.  

Τότε συνέβη κάτι απρόοπτο. Η Πολυτίμη άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Η καθηγήτρια και η Διευθύντρια την αγκάλιασαν, 
νομίζοντας ότι προφανώς κλαίει από συγκίνηση. Ο Γρηγόρης μπουκωμένος με το δεύτερο κομμάτι τούρτα, της φώναξε απ’ το 
τελευταίο θρανίο: «Γιατί κλαις; και να μην προλάβεις να φας τούρτα, θα φας από τα γλυκά που έφερες». Η κατάσταση όμως ήταν πιο 
σοβαρή απ’ ότι φαινόταν. Η Πολυτίμη συνέχισε να κλαίει. Η κυρία Ταλαμάγκα της έφερε ένα ποτήρι νερό. Τα χαμόγελα άρχισαν να 
παγώνουν. Η Πολυτίμη έκατσε στο πρώτο θρανίο δίπλα μου και άρχισε ψιθυριστά να μιλάει. Στην τάξη δεν κουνιόταν φύλλο. Κανένας 
πια δεν έτρωγε τούρτα. «Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνατε τεράστια έκπληξη. Είναι η πρώτη φορά που νιώθω σε τάξη πως 
όλα τα παιδιά είναι φίλοι μου και οι καθηγητές γονείς μου.» -«Και τότε γιατί…» πήγε να ρωτήσει ο Άγγελος. – «Θα σας πω γιατί έκλαψα, 
αν και από τον Αύγουστο που συνέβη δεν το ‘χω πει σε κανέναν. Δεν μπορώ να ακούσω πλέον το τραγουδάκι των γενεθλίων χωρίς να 
θυμηθώ τα γενέθλια της φίλης μου Γεωργίας που τα γιόρτασε ακριβώς πριν ένα μήνα». –«και γιατί συγκινήθηκες τόσο;» ρώτησε με 
απορία ο Γιώργος. –«θα σας πω την ιστορία από την αρχή. 27 Αυγούστου είχε τα γενέθλιά της η φίλη μου. Της είχα πάρει μία ωραία 
κούκλα κι είχα πάει στο σπίτι της. Δεν είχαν έρθει πολλά παιδιά, γιατί μάλλον έλειπαν για διακοπές. Όταν έσβησε τα κεράκια δίπλα της 
ήμουν εγώ, οι δύο της ξαδέρφες, η γιαγιά της, η μητέρα της και ο πατέρας της».  

Η Πολυτίμη ξέσπασε πάλι σε κλάματα. Η καθηγήτρια και η Διευθύντρια την κοιτούσαν στοργικά στα μάτια. Όλα τα παιδιά της 
τάξης κρεμόμασταν από τα χείλη της. Μόλις συνήλθε συνέχισε… « Μάλλον όχι… ο πατέρας της έλειπε την ώρα που έσβηνε τα κεράκια… 
Πέντε λεπτά πριν, είχε χτυπήσει το κινητό του. Ήταν από την υπηρεσία μας είπε΄ και βγήκε έξω στο μπαλκόνι να μιλήσει, γιατί μέσα 
είχαμε δυνατή μουσική. ‘μα είμαι σε νόμιμη άδεια!’, τον ακούσαμε να λέει. ‘έχει γενέθλια η κόρη μου’…» 

Ο μπαμπάς της φόρεσε αμέσως το μπουφάν της αεροπορίας, με την ελληνική σημαία στο μπράτσο και με ένα σήμα που από 
κάτω έλεγε: «αἰέν ὑψικρατεῖν». Ο Σέργιος Κωτούλας, ένας ευγενικός, χαμογελαστός άνδρας. Η Γεωργία τον λάτρευε και σαν κάθε μικρό 
κοριτσάκι του έλεγε συχνά ‘είμαι το κοριτσάκι του μπαμπά, να με αγαπάς ως τα αστέρια.’ Και ως τα αστέρια την αγαπούσε. Εκεί 
μπροστά στον πίνακα ελέγχου του μονοκινητήριου πυροσβεστικού δέσποζε η φωτογραφία των δυο τους αγκαλιά. Είχε καθίσει και στο 
πιλοτήριο η Γεωργία και την είχε δει τη φωτογραφία τους. ‘Είδες αστεράκι μου, της έλεγε, ως τα αστέρια σε αγαπώ!’ Μα δεν τον 
αγαπούσε μόνο η Γεωργία. Τον αγαπούσαν όλοι και στην υπηρεσία του. ‘Το καλό παιδί’ τον φώναζαν και ας χαμογελούσαν και τα 
μάτια του όταν έλεγε «ε, όχι πια και τόσο παιδί!» Στην πολεμική αεροπορία συχνά είχε βρεθεί σε θέση μάχης, καθώς ήταν πάντα σε 
ετοιμότητα όταν ερχόταν σήμα για κάποια παραβίαση του εναέριου χώρου της πατρίδας μας. Και δεν υπήρχε συνάδελφός του που 
να μη νιώθει ασφάλεια όταν πέταγε μαζί του. Πάντα φρόντιζε τους άλλους. Πάντα διασφάλιζε την ασφαλή επιστροφή όλων. Στην 
δασοπυρόσβεση αποσπάστηκε εκείνο το καλοκαίρι. «Σέργιε το χειμώνα πάλι εδώ, μη χαλαρώσεις και γίνεις ρέιντζερ!», τον πείραζαν οι 
συνάδελφοί του. Αλλά η διαταγή ήταν σαφής. «Αποσπάται ο σμηναγός, κ. Σέργιος Κωτούλας λόγω των εξεχόντων προσόντων του 
προσωρινά στην υπηρεσία δασοπυρόσβεσης, καθώς υπάρχει ιδιάζων κίνδυνος λόγω των ενισχυμένων ανέμων…». Οι ενισχυμένοι άνεμοι 
τον καλούσαν κοντά τους. Εκείνοι που τον συντρόφευαν σε κάθε εναέριο ταξίδι του. Και εκείνο το βράδυ της 27ης Αυγούστου 
λυσσομανούσαν και «έτρεφαν τις φλόγες», τις φλόγες της φωτιάς που έφλεγε το δάσος, τη φλόγα της ευθύνης που έφλεγε τη συνείδησή 
του, τη φλόγα της αγάπης που έφλεγε την καρδιά της Γεωργίας.    

 «Δε θ’ αργήσω κοριτσάκι μου, της είπε, έχει πιάσει μια φωτιά εδώ κοντά. Μόλις νυχτώσει θα είμαι πίσω». Τη φίλησε στο μέτωπο και 
έτρεξε. Η Γεωργία βγήκε στο μπαλκόνι να τον χαιρετήσει και μεις όλοι την ακολουθήσαμε. Ο μπαμπάς της μας έκανε ένα νεύμα και 
μπήκε στο αυτοκίνητο. Η Γεωργία μάς είπε ότι οδηγάει πολύ γρήγορα, ειδικά όταν βιάζεται και πως η μαμά της τον λέει πιλότο και 
αυτοκινήτων. Αλλά είναι τόσο προσεκτικός, ώστε ποτέ στη ζωή του δεν έχει κάνει ατύχημα και μάλιστα το αυτοκίνητο, αν και το είχε 
δεκαπέντε χρόνια, δεν είχε πάθει γρατζουνιά. 

Η γιαγιά της Γεωργίας η κυρία Φρόσω έφερε την τούρτα που την είχε φτιάξει με τα χεράκια της. Είχε βάλει δώδεκα κεράκια. Γύρω 
γύρω υπήρχαν πολύχρωμα καραμελάκια και στη μέση μια μικρή μπαλαρίνα που στριφογύριζε όταν της πατούσες το χέρι! Η μητέρα 
της Γεωργίας άναψε τα κεράκια, αλλά εκείνη τη διέκοψε λέγοντας, «να περιμένουμε και τον μπαμπά». Όμως ήδη τα παιδιά είχαν 
ξεκινήσει να λένε το στιχάκι των γενεθλίων.  

Μετά όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Θυμάμαι το τηλέφωνο του σπιτιού τους να χτυπά. Η κυρία Φρόσω να σταυροκοπιέται. Το 
παιδί… το παιδί είπε μόνο. Και το τηλέφωνο γλίστρησε από τα χέρια της. «Μητέρα τι συμβαίνει;» ρώτησε με τρεμάμενη φωνή η κυρία 
Μαρία. Μα η κυρία Φρόσω κρατούσε το πρόσωπό της. Τα γερασμένα χέρια που κουράστηκαν να θρέψουν, να βλαστήσουν εκείνο το 
ψηλό δέντρο δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως το έριξε ο άνεμος. Τρεμάμενα χέρια, που κρύβαν από τα μάτια την αλήθεια! Μα όσο 
κι αν σφάλιζαν τα μάτια, εκείνα γέμισαν δάκρυα και ξεχείλισαν. Η μητέρα της Γεωργίας γονάτισε στη θέα αυτή. Κατάλαβε. Μα και δεν 
κατάλαβε μαζί. Πως έγινε; Γιατί έγινε; Πότε έγινε; Όχι, δεν μπορεί να έγινε, δε μπορεί να έγινε. Ξαφνικά το βλέμμα της κέρωσε καθώς 
διασταυρώθηκε με το βλέμμα της Γεωργίας. Το χαμόγελο στο αθώο πρόσωπο και η τρυφερή άγνοια της μικρής τώρα ήταν 
αβάσταχτα. «Ποιος ήταν; τι πάθατε; αργεί ο μπαμπάκας;» και ήταν μάλλον εκείνη η προσφώνηση που πρόδιδε τη μικρή Γεωργία. Πόσο 
φόβο, απόγνωση δεν έκρυβε! Να μην ήταν αλήθεια… να μην ήταν αλήθεια… όλοι είχαμε παγώσει. Ήξερα και εγώ ότι ο μπαμπάς της 
Γεωργίας ήταν χρόνια πιλότος της πολεμικής αεροπορίας κι ότι είχε αποσπαστεί το καλοκαίρι στην υπηρεσία δασοπυρόσβεσης, λόγω 
της μεγάλης του εμπειρίας. Μα νόμιζα ότι ήταν καλύτερο για εκείνον, λιγότερο κουραστικό, λιγότερο επικίνδυνο. Εκείνη την ώρα 
όμως τίποτα δε φαινόταν ξεκούραστο ή ασφαλές… δεν είπαν τίποτα άλλο. Δεν κατάλαβα τίποτα άλλο. Το μόνο που κατάλαβα ήταν 
την κυρία Μαρία να τρέχει αλαφιασμένη μαζί με την Γεωργία και τη γιαγιά να μπουν στο ταξί για να πάνε να δουν τι είχε συμβεί. 
«Είχα μέσα μου ένα κακό προαίσθημα. Μια φωνή που ψιθύριζε μέσα μου ‘το παιδί… το παιδί’. Γύρισα στο σπίτι μου δακρυσμένη», 
συνέχισε τη διήγησή της η Πολυτίμη. Με είδε η μητέρα μου έτσι και νόμιζε ότι με κάποια φίλη μου θα είχα μαλώσει στο πάρτι. 
Δυστυχώς την εξήγηση την έδωσαν οι ειδήσεις. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έβλεπα ειδήσεις από την αρχή ως το τέλος. « Ο 
Σέργιος Κωτούλας, σμηναγός της πολεμικής αεροπορίας έπεσε ένδοξα υπέρ της πατρίδος. Το πυροσβεστικό αεροπλάνο που 
οδηγούσε κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, όμως στη τελευταία ρίψη νερού οι ρόδες του αεροπλάνου ακούμπησαν σε σύρματα της ΔΕΗ. 
Το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει και αντί ο σμηναγός να το εγκαταλείψει για να σωθεί, προτίμησε να το ρίξει σε έναν ανοιχτό χώρο, 
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δίπλα από μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.» Ο παρουσιαστής των ειδήσεων είπε πως, αν το είχε εγκαταλείψει πριν πέσει, μπορούσε να 
είχε καρφωθεί το αεροπλάνο στο ξενοδοχείο, με εκατοντάδες βέβαια θύματα. 

Ο νους μου πήγε αμέσως στην Γεωργία. Θυμήθηκα το τραγουδάκι των γενεθλίων που της είπαμε χαρούμενοι. Θυμήθηκα τον 
πατέρα της να μας αποχαιρετά. Ήμουν κλαμένη. Σκέφτηκα όμως ότι ο Σέργιος Κωτούλας ήταν ήρωας. Είχα πραγματικά γνωρίσει από 
κοντά έναν ήρωα. Έναν σύγχρονο ήρωα. Έναν άνθρωπο θυσίας. 

Η τάξη ξέσπασε σε χειροκροτήματα μόλις τελείωσε τη διήγησή της η Πολυτίμη. Μου φάνηκε μάλιστα πως η κυρία μας είχε 
δακρύσει. Εγώ αγκάλιασα σφιχτά την Πολυτίμη, που με τη διήγησή της είχε πια ηρεμήσει. Τα παιδιά συνέχισαν να χειροκροτούν με 
συγκίνηση, ενώ η τούρτα πάνω στην έδρα είχε αρχίσει να λιώνει. 

Πήρα το λόγο σαν πρόεδρος της τάξης, για να ευχαριστήσω τη συμμαθήτριά μας που μας γνώρισε έναν τέτοιο σπουδαίο άνθρωπο. 
Εμείς μέχρι τότε νομίζαμε ότι οι ήρωες είναι σαν κι αυτούς που υπάρχουν στα καρτούν, στα κινούμενα σχέδια. Είχαμε βέβαια υπ’ όψιν 
μας και τους επιβλητικούς, σπουδαίους ήρωες του 1821, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχαν τέτοιου είδους άνθρωποι σήμερα, αφού 
εξάλλου έχουμε ειρήνη και όχι πόλεμο. Η κυρία Ταλαμάγκα τής χάιδεψε τα μαλλιά λέγοντάς της πως σήμερα το μάθημα το έκανε 
εκείνη και με τον καλύτερο μάλιστα τρόπο. Πραγματικά δε θέλαμε να χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα. Τα χαρούμενα γενέθλια της 
Πολυτίμης είχαν γίνει ουσιαστικά γενέθλια… ενός ήρωα. Η Ευαγγελία με νόημα είπε: « Η ζωή είναι συνήχηση γέλιου και κλάματος, 
χαρούμενων και δυσάρεστων γεγονότων».  

Ποίημα βραβευμένο με 2ο βραβείο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος 
«Πρότυπο αληθινό»   -  Γκίκα Αικατερίνα Α’ Γυμνασίου 

 

Έψαχνα πρότυπο να βρω 
στη ζωή για να ’χω οδηγό, 
στην κοινωνία να προσφέρει 
το καλό να ξέρει. 

Έψαχνα πρότυπο να βρω, 
ανοίγω ένα περιοδικό, βλέπω 
άνθρωπο λάμψης, πλούτου, σοβαρό, 
μα με εσωτερικό κενό, 
αφού το χρήμα είχε για Θεό. 

Έψαχνα πρότυπο να βρω, 
ανοίγω μια εφημερίδα,  
βλέπω τα ίδια και τα ίδια, 
χρηματιστήριο, life style και αγορές 
για να ξεχάσεις το ουσιώδες που θες. 

Σκέφτηκα να ψάξω από πολύ πρωί 
μόλις φέξει η αυγή. 
Άναψα λοιπόν ένα φανάρι 
και είπα Άνθρωπο ζητώ  
σαν τον Διογένη τον κυνικό. 

Άνθρωπο που να βάζει  
πάνω απ’ το εγώ του, 
τον πραγματικό εαυτό του,  
δηλαδή τον συνάνθρωπό του. 

Τέτοιον δεν έβλεπα να υπάρχει, 
και η φλόγα του κεριού μου 
άρχισε να τρεμοσβήνει. 
Έπρεπε σπίτι πλέον να γυρίσω 
και στο φανάρι μου  
άλλο κερί να τοποθετήσω. 
Γιατί χωρίς φως, ελπίδα δεν είχα.   
Θα χανόμουν στις αρτηρίες της πόλης. 

Τότε είδα κάποιον Φωτισμένο. 
Έτρεξα να τον πλησιάσω… 
Η ελπίδα μου άναψε και πάλι! 
Φτωχά ντυμένος ήταν ο άνθρωπός μου 
πλούσιος όμως σε σοφία και αρετή. 

Έχτιζε σχολεία, μοίραζε βιβλία,  
σ’ όλες τις πόλεις τριγυρνούσε 
και φως ανέσπερο παντού σκορπούσε. 
 
Το φως του δυνατό, σαν φάρου, 
δεν το κρατούσε όμως εμπρός του! 
Πίσω του μόνο, για να βλέπουν οι άλλοι, 
οι πολλοί που τον ακολουθούσαν. 

Πήγα κοντά ν’ ξανανάψω το κερί μου. 
Το ίδιο ’κάναν και όλοι οι άλλοι. 
Από ένα μόνο αγιοκέρι 
άναψαν χιλιάδες, …. 
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εκατομμύρια, αμέτρητα κεριά 
που τα κρατούσαν πλέον χέρια δυνατά. 

Έψαχνα πρότυπο να βρω 
αυτό που θα ‘δινε το Φως. 
Βρήκα πρότυπο αληθινό 
τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. 

 

Διήγημα βραβευμένο με έπαινο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλολογικού συλλόγου 
Παρνασσός 2014-2015 ! 
Βιομηχανή cyborg       Κουρή Κουρή  Γκίκα Κατερίνα 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι για μένα το παν! Όταν κάθομαι μπροστά στην οθόνη, ξεχνάω όλα μου τα προβλήματα ή καλύτερα 
βρίσκω λύση για όλα μου τα προβλήματα. Έτσι τις προάλλες έψαχνα μια λύση, αφού δεν είχα καθόλου χρήματα στο καρτοκινητό μου. 
Μάλιστα μου ‘χαν κάνει φραγή κλήσεων. Εκείνη όμως την ημέρα το κινητό το χρειαζόμουν. Περιμέναμε τηλέφωνο από τον καθηγητή 
καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Διονύσιο Πετρόπουλο, που παρακολουθεί τον πατέρα μου τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Σταθερό τηλέφωνο δεν έχουμε. Η μητέρα μου είπε, «για να μην υπάρχει πολλή ακτινοβολία στο σπίτι, που κάνει κακό στον πατέρα 
σου», αν και εγώ νομίζω ότι οι λόγοι ήταν οικονομικοί, γιατί θα μπορούσαμε να ‘χουμε ένα συμβατικό σταθερό τηλέφωνο κι όχι 
ασύρματο που έχει ακτινοβολία. Τέλος πάντων, εκείνη την ημέρα είχαμε μείνει και χωρίς κινητό. Ο πατέρας μου δεν έχει δικό του, λόγω 
προβλημάτων υγείας, η μητέρα μου δεν σκαμπάζει από τεχνολογία, όπως η ίδια λέει, και η αδερφή μου, η Όλγα είναι μόλις έξι ετών.  

Έψαχνα λοιπόν μια λύση στο διαδίκτυο για να ενεργοποιήσω και πάλι άμεσα το τηλέφωνό μου. Στην αρχή σκέφτηκα να ψάξω να βρω 
«bitcoin», το χρήμα του διαδικτύου. Βρήκα εύκολα, αλλά δεν μπόρεσα να αγοράσω μ’ αυτά χρόνο ομιλίας. Η εταιρία κινητής 
τηλεφωνίας μου, η Find δεν δεχόταν bitcoin. Έτσι έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου μια μεγάλη παρανομία. Βρήκα ένα ηλεκτρονικό 
χάσμα στην ιστοσελίδα της Find, δημιούργησα ένα διαφημιστικό μήνυμα ως ιό και το διοχέτευσα στη Find! Έτσι μπήκα στο 
λογισμικό της και απέσπασα μια κάρτα ανανέωσης χρόνου ομιλίας των 5 ευρώ και την φόρτωσα στο καρτοκινητό μου! Και όλα αυτά 
από το Wi Fi του κυρ- Δημήτρη, του γείτονα, που μένει στον πρώτο όροφο κι ευγενικά μου ‘χε δώσει μια μέρα τον κωδικό του.   

«Αμάν τι έκανα» σκέφτηκα, «είμαι κλέφτρα. Κι αν τώρα αντιμετωπίσει συνέπειες ο κυρ- Δημήτρης; Λες να κατηγορήσουν τον άνθρωπο 
εξαιτίας μου;» Αναλογιζόμουν τι έπρεπε να κάνω για να διορθώσω το λάθος μου. Φανταζόμουν την αντίδραση των γονιών μου, μόλις 
το μάθαιναν. Φοβήθηκα μην πάθει και τίποτα ο πατέρας μου ακούγοντάς το… 

Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο γιατρός. Το πήγα γρήγορα στον πατέρα μου, ο οποίος με κοίταξε περίεργα, όταν του το 
‘δωσα, γιατί πιθανόν φαινόμουν κλαμένη. Όταν το έκλεισε τον είδα χαρούμενο. Φώναξε στην μητέρα μου πως του βρήκαν τελικά 
κρεβάτι και ότι θα κάνει την εξέταση αύριο. 

Χάρηκα πολύ, αλλά τη χαρά μου επισκίαζε η απαίσια πράξη μου. Προσπαθούσα να σκεφτώ τρόπους να διορθώσω το λάθος μου. Μου 
ερχόταν στο νου η εικόνα του θεολόγου του σχολείου μας να μου λέει με καλοσύνη τις δέκα εντολές. Άντε να του πω ότι καταπάτησα 
μια από τις πιο σημαντικές. Και έχουμε μάλιστα θρησκευτικά στο σχολείο τη Δευτέρα, αν βέβαια πάω σχολείο και δεν έχω τίποτε 
μπλεξίματα με την αστυνομία. Αναλογιζόμουν συνεχώς την ανοησία μου. Μήπως δεν θα προλάβαινα να τελειώσω το Λύκειο, ενώ έχω 
φτάσει ήδη στη Β΄ Λυκείου; Σκέφτηκα να το εκμυστηρευτώ στον καθηγητή πληροφορικής στο σχολείο, με τον οποίο έχω λίγη 
περισσότερη οικειότητα. Μάλιστα με φωνάζει «εκκολαπτόμενη συνάδελφο» από τότε που έχασε ένα στοίχημα που είχαμε βάλλει. Του 
είχα πει ότι θα μπορούσα εύκολα να σπάσω τους κωδικούς ασφαλείας του σχολείου και να δω τους βαθμούς πρώτου τετραμήνου των 
συμμαθητών μου. Εκείνος γελώντας μου ‘χε πει πως αυτό δεν γίνεται. Την επόμενη μέρα του είχα φέρει τους βαθμούς, λέγοντάς του ότι 
δεν εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση για να αλλάξω κάποιον! Εγώ απλά ήθελα να δείξω ότι πρέπει το σύστημα του σχολείου να γίνει 
ασφαλές. Με αυτές τις σκέψεις έπεσα στο κρεβάτι μου στενοχωρημένη, χωρίς να φάω. 

Την άλλη μέρα είδα στην οθόνη του υπολογιστή μου ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Το άνοιξα και ένιωσα μεγάλη έκπληξη όταν είδα τον 
αποστολέα, Mirosoft. Ξεκίνησα να διαβάζω το ηλεκτρονικό μήνυμα αργά, λέξη- λέξη, γραμμή- γραμμή: «Γνωρίζεις ότι η πράξη σου να 
σπάσεις το Fire Wall της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Find είναι ποινικά κολάσιμη. Ωστόσο η εταιρία Mirosoft αναλαμβάνει να σε 
στηρίξει και να δηλώσει ότι ενεργούσες για χάρη εκπαιδευτικού προγράμματός της, κατόπιν εντολής της, υπό την προϋπόθεση να 
γίνεις συνεργάτης μας. Σου προσφέρουμε τη θέση του μηχανικού μικροϋπολογιστικών συστημάτων της Mirosoft. Η θέση αυτή είναι 
έμμισθη.» 

Έτσι χωρίς να το πολυεξετάσω έγινα η μικρότερη σε ηλικία μηχανικός της εταιρίας υπολογιστών Mirosoft! Πήγα στα γραφεία της 
εταιρίας, στη λεωφόρο Κηφισίας για να υπογράψω τα σχετικά έγγραφα. Κατάπληκτη υπέγραψε και η μητέρα μου, καθώς ήμουν 
ανήλικη. Ο διευθυντής της Mirosoft της εξήγησε πως η εταιρία με χρειάζεται και πως εκείνη θα αναλάβει από δω και μπρος τα έξοδα 
της φοίτησής μου στο σχολείο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο! Η μητέρα μου μού έσφιξε το χέρι κάτω απ’ το γραφείο. 

- «Είστε πολύ τυχερή κυρία μου. Η κόρη σας πέτυχε να ενισχύσει σημαντικά την επιστημονική έρευνα των υπολογιστικών 
συστημάτων.» 

-   «Απλά προσπαθούσα να κάνω πράξη την αγάπη μου στους υπολογιστές», πετάχτηκα εγώ. 
- «Ρίξαμε μια ματιά στον υπολογιστή σου όταν σου στείλαμε το πρώτο email για τη συνάντησή μας. Ξέχασες να «καθαρίσεις» 

το μήνυμά μας πριν το διαβάσεις. Έτσι σκανάραμε τον υπολογιστή σου για να δούμε αν θα σου εμπιστευθούμε μια θέση στην 
εταιρία και μπορέσαμε να καταλάβουμε ότι εφάρμοσες την υπολογιστική νέφους, cloud Computing, την οποία ξέρουν να 
εφαρμόζουν μόνο εταιρίες». 

- «Τι έκανε;», ρώτησε αμήχανα η μητέρα μου. 
- «Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων και την ταχύτατη πρόσβαση σε 

πληροφορίες. Το cloud Computing», -είπε με προφορά ο διευθυντής,- «είναι χρήσιμο στις διαφημίσεις, αλλά και στα παιχνίδια, 
χωρίς να απαιτείται να υπάρχει αποθηκευτικός χώρος στον υπολογιστή. Όλα αυτά, πειραματικά, τα εφάρμοσε η κόρη σας!» 
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- «Το προσπάθησα, γιατί πιστεύω ότι η τεχνολογία ‘νέφους’, μπορεί να βοηθήσει στην οικονομία, ειδικά σε εποχές κρίσης, όπως 
σήμερα, αφού οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αποφεύγουν πλέον την επένδυση και τη χρήση επιπλέον τεχνολογικού 
εξοπλισμού για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους.» 
Η μητέρα μου παρακολουθούσε τον διάλογο αποσβολωμένη. 

- «Εγώ έχω ένα να πω», πρόσθεσε. «Η κόρη μου είναι επιμελής στα μαθήματά της και μάλιστα χωρίς φροντιστήριο, αφού δεν 
έχουμε την ευχέρεια. Και να σας πω τώρα που τα ακούω αυτά, αισθάνομαι άσχημα, γιατί την έβαζα να μαγειρεύει και της 
αποσπούσα χρόνο απ’ τα μαθήματα.» 

- «Καλά κάνατε, γιατί μάλλον αυτή η εξάσκηση τη βοήθησε και στους υπολογιστές!» 
- «Πώς τη βοήθησε δηλαδή;» 
- «Η κόρη σας η Κατερίνα, επιτρέψτε μου να την λέω με το μικρό της όνομα, έκανε κάτι φοβερό.» 

             Έσκυψα το κεφάλι, γιατί νόμισα πως θα πει για την κάρτα της τηλεφωνίας. 

- «Η Κατερίνα πέτυχε την επικοινωνία μεταξύ γονιδίων μαγιάς και υπολογιστή!» 
- «Τι έκανε λέει;» 
- «Ακούστε κυρία μου. Ένα είδος ζακχαρομύκητα της μαγιάς, που απ’ τα αρχαία χρόνια χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

ψωμιού, όταν εκτεθεί στο φως μεταβάλλει τη μορφή του. Το ανοιχτό κόκκινο χρώμα ενεργοποιεί τον μύκητα και το σκούρο 
χρώμα τον επαναφέρει στην προηγούμενή του κατάσταση, σταματώντας την παραγωγή πρωτεΐνης.» 

- «Η ιδέα μου έχει στόχο να βοηθήσει στην παραγωγή βιοκαυσίμων από μικρόβια! Να σας πω βέβαια ότι την ιδέα την βρήκα 
από τον καθηγητή Πανεπιστημίου στις Η.Π.Α. κ. Γιάννη Λυγερό και προσπάθησα να την εξελίξω. Είχα μάλιστα και ηλεκτρονική 
επικοινωνία μαζί του δυο φορές.» 

- «Το ξέρουμε. Ο κ. Λυγερός συνεργάζεται μαζί μας. Τώρα είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Μας ζήτησε και 
εκείνος να επικοινωνήσουμε μαζί σου, γιατί ενθουσιάστηκε που ένα τόσο μικρό παιδί κατάφερε να συγκεντρώσει δεδομένα 
από αλλαγή στη συγκέντρωση πρωτεϊνών. Μας είπε ότι η επεξεργασία των δεδομένων ‘μεταφράζεται’ στη σύνθεση μιας 
πρωτεΐνης έγχρωμης». 

‘Έγχρωμη’ είχα γίνει πλέον και ‘γω, αλλάζοντας δέκα χρώματα από τα τόσα καλά λόγια που άκουγα. 

- «Εγώ απλά προσπάθησα να υλοποιήσω την ιδέα του καθηγητή με ένα δικό μου τρόπο.» 
- «Και μάλιστα χωρίς να έχεις δικό σου εργαστήριο. Και το πέτυχες. Πάνω απ’ όλα όμως πέτυχες να είσαι ειλικρινής. Γιατί 

οποιοσδήποτε άλλος στη θέση σου, θα προσπαθούσε να παρουσιάσει το επιστημονικό πόρισμα ως δικό του. Σας συγχαίρω 
κυρία μου για άλλη μια φορά για την κόρη σας.» 

Κοίταξα στα μάτια τον διευθυντή, τον ευχαρίστησα για τα καλά του λόγια και τη διακριτικότητά του. Εκείνος κατάλαβε ότι 
εννοούσα αυτό που έγινε με τη χρονοκάρτα και μου χαμογέλασε με νόημα. 

- «Έχεις τίποτε άλλο στα σκαριά μικρή μου;» με ρώτησε και έκανε να σηκωθεί. 
- «Ναι!» του είπα. «Έχω σκεφτεί κάτι για τον πατέρα μου, που είναι άρρωστος» 
- «Τώρα που συνεργαζόμαστε θα σε βοηθήσω να το υλοποιήσεις.» 
- «Ο πατέρας μου έχει καρδιακή ανεπάρκεια και μπορεί να λιποθυμήσει οπουδήποτε. Αν είχα τη δυνατότητα, θα του έβαζα ένα 

μικροτσίπ. Θα φόρτωνα σ’ αυτό όλο το ιατρικό του ιστορικό. Έτσι, αν τον πήγαιναν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, θα 
μπορούσαν να σκανάρουν εκεί το τσιπ, να δουν οι γιατροί αμέσως από τι πάσχει ο πατέρας μου και τι φάρμακα παίρνει και 
έτσι να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.» 

Ο διευθυντής της Mirosoft γούρλωσε τα μάτια, κινήθηκε προς το μέρος μου και μου έσφιξε δυνατά το χέρι με ενθουσιασμό! 

- «Θα είστε η πρώτη οικογένεια στην Ελλάδα που θα έχει εμφυτευμένο τέτοιο μικροτσίπ». 

Γύρισα προς τη μητέρα μου και της είπα πως θα της εξηγήσω στο δρόμο τις λεπτομέρειες και πως είναι για το καλό του μπαμπά. 
Σηκωθήκαμε να χαιρετήσουμε για να φύγουμε. Ο διευθυντής μας ακολούθησε μέχρι την πόρτα του γραφείου του. Καθώς έκανα να 
βγω, ο διευθυντής, κρατώντας το χέρι της μητέρας μου και νομίζοντας ότι δεν τον ακούω, της ψιθύρισε «πρόκειται για διάνοια 
στους υπολογιστές. Τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει στη Β΄ Λυκείου η Κατερίνα σας, εγώ τις είχα ως φοιτητής στο Μ.Ι.Τ.! 

Την ώρα που έκλεινα την πόρτα του γραφείου του διευθυντή της Mirosoft πέταγα από τη χαρά μου. Πριν βγούμε από την 
κεντρική έξοδο, είδα μια κυρία να τρέχει προς το μέρος μας. Μου έδωσε ένα έγγραφο με την ημερομηνία και την ώρα που είχε 
προγραμματιστεί η εμφύτευση του μικροτσίπ την επόμενη εβδομάδα. Μπράβο ταχύτητα στην εφαρμογή προγραμμάτων η 
Mirosoft είπα. Απίστευτο! Τόσο γρήγορα; Αντίθετα με άλλες υπηρεσίες που έχουν ρυθμούς, μεσογειακούς, αργούς!  

Η βδομάδα πέρασε γρήγορα και με μεγάλες προσδοκίες. Πράγματι η σκέψη μου έγινε πράξη, και την πρώτη Δευτέρα του 
Μαρτίου, βγήκε όλη η οικογένειά μου από το κτίριο της Mirosoft, έχοντας εμφυτευμένο στο αριστερό χέρι ένα μικροτσίπ 64 bit! 
Δεν περίμενα με τίποτα ότι θα γίνει τόσο γρήγορα και εύκολα. 

Η μόνη που έφερε αντίρρηση απ’ την οικογένεια ήταν η μικρή μου αδερφή, γιατί νόμισε ότι θα πονέσει. Όμως οι αντιρρήσεις της 
κάμφθηκαν, όταν ο γιατρός της Mirosoft, που ‘χε αναλάβει την εμφύτευση, τής έδωσε μια σοκολάτα! Βέβαια όταν την άκουσα να 
κλαίει στενοχωρήθηκα. Ο υπεύθυνος του προγράμματος μού είχε τονίσει ότι θα ήταν καλό η εμφύτευση του τσιπ να γίνει σ’ όλη 
την οικογένεια και όχι μόνο στον πατέρα μου που έχει το πρόβλημα. Που να φανταζόμουν όμως τελικά ότι έχει δίκιο ο σοφός λαός 
όταν λέει «από μικρό και από παράφρονα μαθαίνεις την αλήθεια»! Η Όλγα ήταν μικρή, αλλά η σοκολάτα που της έδωσαν πολύ 
μεγάλη! 

Στην επόμενη συνάντηση, όταν πήγα να μπω στο κτίριο της Mirosoft η εξώπορτα άνοιξε αυτόματα! Μόλις πλησίασα στο 
ανσασέρ, εκείνο κλήθηκε αυτόματα και άκουσα μια φωνή να μου λέει «Καλησπέρα Κατερίνα»! Κατάλαβα ότι μηχανήματα 
σάρωσης υπήρχαν σ’ όλο το κτίριο και όλα επικοινωνούσαν με το τσιπάκι που φορούσα. Όταν ανέβηκα στο γραφείο του 
διευθυντή έμεινα κατάπληκτη που εκείνος ήξερε λεπτομέρειες για την πρόοδο της υγείας του πατέρα μου. Ήξερε ότι νοσηλεύτηκε 
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για δυο μέρες στο νοσοκομείο και ότι του έβαλαν βηματοδότη. Ήξερε επίσης ότι ο τραπεζικός λογαριασμός μας ήταν τελείως 
άδειος και μου είπε πως μου έβαλε προκαταβολικά δυο μισθούς σ’ αυτόν για να μην έχουμε πρόβλημα με τα τρέχοντα έξοδα της 
οικογένειας. 

- «Βλέπω ότι εργάζεσαι πολλές ώρες στον υπολογιστή σπίτι. Θα πρέπει όμως να περιορίσεις τις ώρες που είσαι στο facebook και 
τις ώρες που ακούς τραγούδια από το you tube, διότι σπαταλάς πολύτιμο χρόνο από τη μελέτη των δεδομένων που σου 
δίνουμε να επεξεργαστείς σπίτι. Αφού λοιπόν πληρώνεσαι για τη δουλεία που κάνεις σπίτι, θα πρέπει να είσαι τελείως 
αφοσιωμένη σ’ αυτήν. Επίσης θα πρέπει να πεις και δυο λόγια στον πατέρα σου.»  

- «Τί να του πω;» 
- «Προχθές έστειλε ένα περίεργο email σε φίλο του, κατακρίνοντας άσχημα την πολιτική κατάσταση. Να του πεις να αφήσει 

τους πολιτικούς να κάνουν τη δουλειά τους και να μη μπλέκεται σε ζητήματα που δεν κατέχει.» 
- «Ορίστε;» 
- «Α… και ένα τελευταίο. Πες του να μην ψάχνει στις ιστοσελίδες Κυπριακών Πανεπιστημίων, γιατί η εταιρεία μας σκοπεύει να σε 

στείλει με δικά της έξοδα σε Πανεπιστήμιο που εκείνη θα επιλέξει. Εκείνος απλά ας κοιτάξει να παίρνει τα φάρμακά του. Τίποτε 
άλλο.» 

- «Τίποτε άλλο;» 
- «Και ένα τελευταίο. Να έρθετε την επόμενη Δευτέρα όλη η οικογένεια εδώ, διότι θα φορτώσουμε στο τσιπάκι του καθενός τα 

τελικά έγγραφα που πρέπει οπωσδήποτε να φέρει πάνω του.» 
- «Δηλαδή;» ψέλλισα δειλά. 
- «Για παράδειγμα στο τσιπάκι του πατέρα σου, θα φορτώσουμε εκτός από το βιβλιάριο υγείας και το ιατρικό του ιστορικό, 

που έχουν μπει ήδη, την αστυνομική του ταυτότητα, τη γονιδιακή του ταυτότητα, το δίπλωμα οδήγησης, το βιβλιάριο 
τραπεζικού του λογαριασμού, την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός του και τα οικογενειακά σας πιστοποιητικά από τον 
Δήμο.» 

- «Όλα αυτά; Είναι όλα απαραίτητα;» 
- «Όλα αυτά χρειάζονται και πολλές φορές δεν τα έχουμε όταν πρέπει. Άλλες φορές τα ξεχνάμε σπίτι. Όμως εκείνος θα τα έχει 

πάντοτε μαζί του, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μόνο μην ξεχάσεις να του πεις τις οδηγίες που σου ‘δωσα.» 
- «Ευχαριστώ για την γενναιοδωρία σας, αλλά τελικά δεν θα πάρω!» 
- «Τί εννοείς Κατερίνα;» 
- «Εννοώ ότι όλο αυτό ξεφεύγει από επιστημονικό πείραμα και γίνεται μηχανισμός ελέγχου της ανθρώπινης συνείδησης. Όχι δεν 

θέλω να υποδουλώσω την οικογένειά μου, ούτε βέβαια και εμένα. Δεν θέλω να γίνω ελεγχόμενη βιομηχανή- ‘cyborg’. Γι’ αυτό και 
την τελευταία μου έρευνα δεν την έγραψα στον υπολογιστή, αλλά σ’ ένα τετράδιο με μολύβι, για ευνόητους λόγους. Βρήκα 
έναν τύπο ηλεκτρονικών παρεμβολών που απενεργοποιεί το τσιπάκι σας. Ο τίτλος που έδωσα σ’ αυτή την έρευνά μου είναι… 
Ελευθερία.»   

ποίημα βραβευμένο από την Αμφικτυονία Ελληνισμού 
«Αγαθό τείχος»                 

Κάποιοι άρχισαν να πετροβολούν την Ελλάδα με μανία και σπουδή, 
αλλά οι πέτρες έβρισκαν στο τείχος που αιώνες τώρα οι Έλληνες έχουν υψώσει. 

Η πρώτη πέτρα έπεσε στο σημείο του 
τείχους που έγραφε Όμηρος και έγινε κομμάτια….. 
Η δεύτερη πέτρα εκεί που έλεγε Πλάτωνας και έγινε σκόνη! 

Η τρίτη πέτρα έπεσε στο σημείο του 
τείχους που είχε υψώσει ο Αριστοτέλης και η πέτρα διαλύθηκε. 
Η τέταρτη βρήκε στη μεριά του 
τείχους που έχτισε ο Σωκράτης και….. έγινε κονιορτός. 

Βροχή από κοτρώνες άρχισαν να ρίχνουν τότε, 
αλλά το τείχος γερό…, Ηράκλειτος, Θουκυδίδης, Ηρόδοτος,  
Ιπποκράτης, Διογένης Κυνικός, Μέγα Αλέξανδρος….. 
και οι πέτρες λιθαράκια φαίνονταν. 

Τότε επιστράτευσαν τα μεγάλα μέσα, 
καταπέλτης μηχανικός και «διαδικτυακός»,  
στον οποίο κανένα τείχος ποτέ δεν είχε αντισταθεί. 
Οι πυρωμένοι μύδροι στέλνονταν βροχή. 

Κάποιοι μέσα από το τείχος για καλούς τους είχαν,  
έλεγαν ότι τους ρίχνουν για να μας ζεστάνουν, 
για να μας βοηθήσουν…. αλλά οι μύδροι έλιωναν μεμιάς 
μόλις χτυπούσαν στο τείχος, το ιερό,  
εκεί που ‘γραφε Απόστολος Παύλος, ασκητές του Άθω. 

Ένα κορίτσι, η Ευθύνη, τόλμησε να βγάλει το κεφαλάκι της έξω απ’ το τείχος! 
Μάζεψε τη δύναμή της και φώναξε δυνατά: 
«Το μαντείο των Δελφών χρησμοδοτεί: 
είναι μάταιο να πετροβολάς τον ήλιο, 
πάντα αυτός θα ανάβει την ολυμπιακή φλόγα! 
Στο χρυσό στεφάνι της Βεργίνας  
αντανακλάται το σέλας και γίνεται Ελλάς.  

Το αστέρι της Βεργίνας , ήλιος λαμπρός που λιώνει κάθε κακία! 
Συνεχίστε να μας πετάτε πέτρες, γιατί θα κρύβετε τον ήλιο  
και θα δουλεύουμε στη σκιά, συνεχίστε να μας πετάτε πέτρες,  
γιατί συνθλίβονται στο Αγαθό τείχος, γίνονται άμμος και μ’ αυτήν θα χτίσουμε τη νέα Ελληνική Αμφικτυονία»! 
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Διήγημα βραβευμένο στον 6ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ε.Π.Ο.Κ. 2015.  
Θέμα: ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΤΙΠΟΤΑ, ΔΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΕΙΜΑΙ ΛΕΦΤΕΡΟΣ  

«Αλλόκοτο Ξυπνητήρι  Λεφτεριάς»        

  Αυτό το καλοκαίρι οι γονείς μου δεν θα έπαιρναν καθόλου άδεια απ’ την δουλειά ! Οι κακές οικονομικές συγκυρίες φταίνε. Έτσι φέτος 
οι διακοπές μου θα ήταν στον παππού και στη γιαγιά στη Λεμεσό. Είχα πεθυμήσει  τον παππού και την γιαγιά , οι οποίοι δεν μου 
χαλάνε κανένα χατίρι! Μου είχαν μάλιστα βγάλει και το αεροπορικό εισιτήριο και εννοείται πως με περίμεναν στο αεροδρόμιο και οι 
δύο. Η γιαγιά μόλις με είδε να κατεβαίνω απ’ το αεροπλάνο έκλαιγε. «Πως μεγάλωσες τόσο! Έγινες κοπέλα πια». Ο παππούς είπε πως θα 
με μάθει να οδηγώ αυτοκίνητο, αφού είχα ψηλώσει τόσο και έφτανα πια τα πετάλια!  

Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, για να πάμε σπίτι. Λίγο πριν φτάσουμε, ο παππούς παραλίγο να τρακάρει! Ξαφνικά στη μέση του δρόμου, 
πετάχτηκε ένας γάιδαρος. Στη ράχη του ήταν  ένας γέρος που φορούσε μια περίεργη μπλούζα πάνω απ’ το πουκάμισό του. Ο παππούς 
φρέναρε απότομα. Τα φρένα τσίριξαν στον χωματόδρομο και σηκώθηκε αρκετή σκόνη. «Α, ο γέρο Λέφτερος, ο αλλόκοτος», είπε η 
γιαγιά. Ο παππούς άνοιξε το παράθυρο και  του φώναξε να προσέχει, γιατί παραλίγο να τον πατήσουμε. Εκείνος γέλασε και του 
απάντησε «Καλώς τη δέχτηκες την εγγονή σου. Κάθε εμπόδιο για καλό. Έτσι θα την γνωρίσω και εγώ. Καλή λεφτεριά κορίτσι μου», μου 
αποκρίθηκε και με κοίταξε με νόημα. «Αμήν», του είπα εγώ, παραξενεμένη. Και αμέσως εκείνος έκανε το σταυρό του και ξεκίνησε να 
φύγει. 

    Τον παρατήρησα καθώς προχωρούσε και κατάλαβα γιατί τον φώναζαν αλλόκοτο. Το ντύσιμό του ήταν περίεργο. Φορούσε ένα 
πουκάμισο με μακριά μανίκια. Το ένα μόνο μανίκι ήταν ανεβασμένο. Πάνω απ’ το πουκάμισο μια μπλούζα με αρκετές τρύπες και στην 
πλάτη έγραφε ένα σύνθημα που με δυσκολία κατάφερα να διαβάσω, γιατί ήταν ξεβαμμένο. Έγραφε: «δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι 
τίποτα, είμαι λέφτερος». Το μαύρο παντελόνι του είχε αρκετά μπαλώματα και τα παπούτσια του ήταν διαφορετικά το ένα απ’ τ’ άλλο! 
Το δεξί ήταν μπλε αθλητικό με κορδόνια, ενώ το αριστερό ήταν μια μπότα, μάλλον στρατιωτική. Στη ράχη του γαϊδάρου είχε βάλει ένα 
μεγάλο πανί και για να το στερεώσει έχει δέσει από μια πέτρα δεξιά και αριστερά για βαρίδια. 

 -«Τι ‘ναι τούτο το πανί στη ράχη του γαϊδάρου; Μήπως ντύνει τον γάιδαρό του;» ρώτησα τον παππού. 

 -«Όχι. Σ’ αυτό το πανί ο γέρο- Λέφτερος γράφει συνθήματα και τριγυρνάει από χωριό σε χωριό για να τα βλέπει ο κόσμος. Μάλιστα τα 
φωνάζει κιόλας με τη στεντόρεια φωνή του. Το τελευταίο που είδα είναι αυτό που γράφει και η μπλούζα του. Το ξέρεις… είναι του 
σπουδαίου Νίκου Καζαντζάκη. Μάλλον είναι το αγαπημένο του». 

- «Γι’ αυτό τον βγάλανε γέρο- Λέφτερο;» ρώτησα εγώ. 

-«Ίσως», είπε ο παππούς. «Θα σου πω την ιστορία του μόλις φτάσουμε σπίτι». 

-«Ναι, θέλω πολύ να την ακούσω, γιατί η μορφή του έχει μείνει στο μυαλό μου». 

Το πρόσωπό του χαρούμενο, με σπινθηροβόλο βλέμμα, ροδοκόκκινα μάγουλα και μακριά ασκητική γενειάδα. Μαλλιά είχε μόνο λίγα 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού και φορούσε ένα ψάθινο καπέλο, το οποίο το έβγαζε και το φόραγε στο γάιδαρο. Φοβερά αδύνατος, σαν 
να ’χε κολλήσει το δέρμα στα κόκαλά του. Αυτό μου έκανε και τη μεγαλύτερη εντύπωση. Τα μάγουλά του ήταν ρουφηγμένα προς τα 
μέσα. Τόσο αδύνατος ήταν! 

-«Παππού έχω την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος μύριζε λιβάνι». 

-«Μπορεί», πετάχτηκε η γιαγιά. «Όλοι τον έχουν για τρελό και μάλιστα τον περιπαίζουν. Εγώ όμως δεν συμφωνώ και θα σου πω ένα 
περιστατικό. Τον είχα συναντήσει στα ‘φυλακισμένα μνήματα’. Μόλις είχε σουρουπώσει. Είχε πάρει το λιβανιστήρι και λιβάνιζε». 

-«Ίσως γι’ αυτό μυρίζει λιβάνι», συμπλήρωσα εγώ. 

-«Μόλις με κατάλαβε», συνέχισε η γιαγιά, «άρχισε να φωνάζει: ‘Βγάλτε τα συρματοπλέγματα. Η Κύπρος είναι μία’. Άφησε το λιβανιστήρι 
κατάχαμα και έφυγε τρέχοντας. Άλλη μια φορά πάλι τον είχα δει στο ξωκκλήσι της ιεράς μονής Κύκκου να προσεύχεται. Μάλιστα στη 
θεία λειτουργία απέφευγε να χρησιμοποιεί κάθισμα, γιατί όπως έλεγε δεν ήθελε να πιάνει τη θέση των αγγέλων! Και να φανταστείτε 
ανεβαίνει με τον γάιδαρό του σε υψόμετρο 1300 μέτρων, όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Όσοι τον βλέπουν για πρώτη φορά τον 
θεωρούν σαλό. 

   Δεν κατάλαβα πότε φτάσαμε σπίτι. Ο σκύλος του παππού, μόλις με είδε, άρχισε να κουνάει την ουρά του. Πήδηξε απ’ τη χαρά του 
πάνω μου! «Μόνο σε σένα και στο γέρο- Λέφτερο το κάνει αυτό», είπε η γιαγιά. «Όλους τους άλλους τους γαβγίζει και απειλεί να τους 
δαγκώσει….» 

  Στρώσαμε το μεσημεριανό τραπέζι και απόλαυσα τις λιχουδιές της γιαγιάς, σεφταλιές με χαλούμι! Μόλις φάγαμε, ο παππούς έψησε 
τον καφέ του, έκατσε στη μεγάλη πολυθρόνα του και άρχισε τη διήγηση, πριν του το ζητήσω…. 

«Που λες κορίτσι μου, ο Γιαννάκης Ελευθερίου, - αυτό είναι το πραγματικό όνομα του γέρο Λέφτερου-, κατάγεται από πλούσια και 
καλή οικογένεια του νησιού. Ορφάνεψε όμως νωρίς. Η μάνα του, ο πατέρας του και τα δυο του αδέρφια σκοτώθηκαν στην εισβολή των 
Τούρκων το 1974. Αυτός ήταν δεν ήταν εννιά χρονών τότε. Όλοι λένε ότι από τότε τρελάθηκε. Τριγύριζε σ’ όλο το χωριό και έλεγε 
ασυναρτησίες. Σήμερα ακόμη τριγυρίζει, γιατί πιστεύει ότι θα βρει την οικογένειά του που ανήκει στους αγνοούμενους. Κάποτε μου 
είχε πει ότι για τον πατέρα του και τους δυο του αδερφούς δεν έχει πολλές ελπίδες, γιατί οι εισβολείς εκτελούσαν όποιον φορούσε 
στρατιωτικά ρούχα. Μου είχε πει με δάκρυα στα μάτια: ‘Τότε τα αδέρφια μου υπηρετούσαν τη θητεία τους, ενώ ο πατέρας μου, μόλις 
έγινε η εισβολή, φόρεσε το χακί, πήρε το όπλο του και ανέβηκε στα βουνά. Ήλπιζα έστω να βρω τη μάνα μου’, ψιθύριζε και τα δάκρυά 
του δεν σταματούσαν». 



Εκπαιδευτήρια Μάνεση – Γυμνάσιο Λύκειο 

Εκπαιδευτήρια Μάνεση   -   Γυμνάσιο Λύκειο      19 
 

«Είναι σπουδαίο ότι δεν επιβάρυνε ποτέ κανένα στο χωριό. Δεν ζήτησε ποτέ από κανέναν τίποτε. Αυτό κάποιοι άρχισαν να το 
παρεξηγούν. Εκείνος όμως δεν έδινε σημασία. Είναι πραγματικά ανεξάρτητος, Λέφτερος, όνομα και πράγμα. Τρώει μόνο ό,τι καλλιεργεί 
στον κήπο του σπιτιού του, καμιά ντομάτα δηλαδή και μερικά χόρτα. Ακόμα και στα πανηγύρια που γίνονται στο χωριό, στα μεγάλα 
γλέντια που έχει άφθονο φαί, εκείνος τρώει ελάχιστα. 

    Άρχισε από μικρός να έχει αλλόκοτη συμπεριφορά. Ποτέ όμως δεν ενόχλησε κανέναν. Στην αρχή φώναζε ότι η Κύπρος είναι η μόνη 
χώρα στον κόσμο που ένα ολόκληρο βιβλίο ψηφισμάτων του ΟΗΕ την δικαιώνει, καταδικάζοντας την Τουρκική εισβολή, αλλά και πάλι 
καμία λύση δεν υπάρχει. Είχε καταφέρει μάλιστα να προμηθευτεί αυτό το βιβλίο με τα ψηφίσματα, το οποίο η Κυπριακή δημοκρατία 
εξέδωσε το 2001. Το μπλε αυτό βιβλίο, το στόλισε πάνω στο γάιδαρο! Τότε στο πανί του γαιδάρου είχε γράψει: ‘δεν αρκεί να ’χεις δίκιο, 
γιατί κάποιοι άλλοι έχουν το δίκιο της πυγμής’.» Μπήκε στη συζήτηση και η γιαγιά και θύμισε το περιστατικό με το φίδι. ‘Ένα τεράστιο 
φίδι είχε μπει στο κελάρι του κυρ- Λακή. Όλη η γειτονιά είχε μαζευτεί με τις αξίνες για να το σκοτώσει. Όμως στη μέση πετάχτηκε ο 
αλλόκοτος Λέφτερος. Κατέβηκε στο κατώι, έπιασε με τα χέρια του το φίδι, το οποίο είχε τυλιχτεί γύρω από τη μέση του και το άφησε 
στους αγρούς! «Ύπαρξη του Θεού είναι κι αυτό» είπε «γιατί θέλετε να το σκοτώσετε; Τι σας πείραξε;» 

  «Θυμάσαι το περιστατικό με τους υπονόμους;», ρώτησε ο παππούς τη γιαγιά. 

« Ξεχνιέται αυτό; Πέρυσι τον Αύγουστο. Είχε πάρει μια αξίνα, είχε βγάλει τις βαριές μαντεμένιες σχάρες των υπονόμων και τους καθάριζε, 
έχοντας σχεδόν μπει εκεί μέσα! 

-«Τι κάνεις εκεί τρελέ;», του ’πε ένας «δεν σιχαίνεσαι;» 

- « μου ’πεσε το κινητό», απάντησε εκείνος «και ψάχνω να το βρω.»  

- «Μην ξεχάσεις να ξαναβάλεις τις σχάρες από πάνω μην γκρεμοτσακιστεί κανείς.» 

-«Έννοια σου, έχω το νου μου.» 

Εννοείται ότι ο Λέφτερος δεν είχε ποτέ κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα το απόγευμα της ίδιας μέρας έπιασε μια τόσο μεγάλη νεροποντή. 
Έβρεχε ασταμάτητα για τέσσερις ώρες. Δεν πλημμυρίσαμε χάρη στον Λέφτερο! 

  Οι διηγήσεις του παππού και της γιαγιάς ήταν παραστατικές και δεν κατάλαβα πως πέρασε η μέρα. Μάλιστα δεν ανοίξαμε και 
καθόλου τηλεόραση. Τι να την κάνεις όταν μιλάνε τόσο γλυκά ο παππούς και η γιαγιά; 

  Την άλλη μέρα πρωί πρωί ο παππούς με πήρε να πάμε στο καφενείο. 

-«Τι θα κάνουμε εκεί παππού;» τον ρώτησα 

-«Δεν σου ’πα; Θα σε μάθω να οδηγείς; Εκεί θα βρω ένα καλό μου φίλο που είχε σχολή οδηγών και έχει πάρει σύνταξη. Όμως το 
εκπαιδευτικό αυτοκίνητο δεν το έχει πουλήσει. Θα του πω να μας το δώσει να το κάνεις μια βόλτα στην αλάνα δίπλα στο γηπεδάκι». 

Όταν όμως φτάσαμε στο καφενείο υπήρχε αναβρασμός. Ήταν Δευτέρα πρωί. Εμείς δεν είχαμε δει καθόλου ειδήσεις. «Δεν τα ’μαθες;» του 
’παν του παππού μου οι θαμώνες στο καφενείο. «Κούρεμα καταθέσεων. Οι κυπριακές τράπεζες σήμερα είναι κλειστές. Και ποιος ξέρει για 
πόσο ακόμα…». Ο παππούς δεν έδειξε να ταράζεται. Είναι άνθρωπος ηπίων τόνων. Ήξερα ότι δεν είχε χρήματα στην  τράπεζα. Είδα μια 
αλλαγή στο βλέμμα του. «Είναι άδικο, είπε. Τώρα μας κάνουν και οικονομικό πόλεμο. Αχ, τυραννισμένη Κύπρος. Πόσα θα υποστείς 
ακόμα;» 

   Ξαφνικά ποδοβολητό ακούστηκε. Ήταν ο γέρο- Λέφτερος που οδηγούσε γρήγορα το γάιδαρό του προς το καφενείο. 

-«Μόνο εσύ μας έλειψες, Αλλόκοτε», είπε κάποιος. Ο γέρο- Λέφτερος δεν έδωσε καμιά σημασία κι άρχισε να φωνάζει «σήμερα έγινε το 
μεγαλύτερο ‘νόμιμο’ έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι ξένοι έκλεψαν τα λεφτά μας που είχαμε νόμιμα στις τράπεζες. 
Ξυπνήστε συγχωριανοί. Μας κάνουν οικονομικό πόλεμο. Πάρτε όλοι από ένα όπλο!» 

- «Τι όπλο να πάρουμε βρε αλλόκοτε;» 

-«Πάρτε ένα βιβλίο!» είπε και σκούντηξε το γάιδαρό του για να ξεκινήσουν γρήγορα. Όπως γύρισε, παρατήρησα ότι είχε αλλάξει το 
σύνθημα πάνω στο πανί που ήταν δεμένο στο γάιδαρο. Το νέο σύνθημα με μεγάλα κόκκινα γράμματα έλεγε: ΟΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΟ 
ΘΗΣΑΥΡΟ ΣΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ. Έτρεξα προς το μέρος του. Εκείνος σταμάτησε απότομα.  

-« Τι θέλεις Κατερίνα μου;», μου είπε. Του μίλησα ψιθυριστά για να μη μας ακούσουν. 

-«Πάρτε αυτό το ζευγάρι παπούτσια. Το έχω φέρει απ’ την Αθήνα». 

-«Ευχαριστώ γλυκό μου παιδί, αλλά δεν θα το πάρω. Σε παραξένεψαν τα παπούτσια που φοράω; Εγώ τα ’χω διαλέξει. Το δεξί είναι 
αθλητικό, γιατί όλη η ζωή μας είναι μια άθληση. Τα αριστερό είναι στρατιωτικό, γιατί ποτέ δεν έπαψα να είμαι στρατιώτης της Κύπρου 
μας. Σ’ ευχαριστώ όμως. Καλή λευτεριά κορίτσι μου». 

    Γύρισα πίσω στο καφενείο που ’χε φουντώσει συζήτηση. Ένας είπε: 

-«θα ’χασε πολλά λεφτά ο αλλόκοτος!» 

-«Ναι, δίκιο έχεις», πρόσθεσε ένας άλλος 



Εκπαιδευτήρια Μάνεση – Γυμνάσιο Λύκειο 

Εκπαιδευτήρια Μάνεση   -   Γυμνάσιο Λύκειο      20 
 

-«Εξάλλου κατάγεται από πλούσια οικογένεια με περιουσία». 

-«Σίγουρα θα είχε πολλές καταθέσεις στην τράπεζα». 

-«Σωστά μιλάς», είπε ένας θαμώνας 

-«Νομίζω ότι έπαιρνε και μια μικρή σύνταξη απ’ τον πατέρα του, απ’ ότι θυμάμαι». 

-«Αυτά τα λεφτά αποκλείεται να τα ’χει ξοδέψει». 

-«Είδατε πως κυκλοφορεί; Είναι στον κόσμο του». 

-«Θυμάστε και το πορτοφόλι του;», πετάχτηκε ένας άλλος. 

-«Πάντα είναι φουσκωμένο, παχύ, έτοιμο ν’ ανοίξει». 

-«Γι’ αυτό και πολλοί τον πειράζουν». 

-«Δεν έχετε δίκιο», τους φώναξε αυστηρά ο παππούς μου. «Εμένα άπειρες φορές με έχει βοηθήσει στα χωράφια, χωρίς να δεχτεί να πάρει 
το παραμικρό, ούτε καν ένα τσαμπί σταφύλι, που του ’δινα». 

-«Και μένα το ίδιο», είπε ο κυρ-Λουκής 

-«Και μένα». 

-«Και μένα». 

-«Και μένα». Ακούστηκαν πολλές φωνές. 

    Κάτσαμε με τον παππού στο τραπέζι. Με κέρασε λεμονάδα. Οι θαμώνες συνέχιζαν την κουβέντα τους, μιλώντας μόνο για οικονομικά 
θέματα. Ο καθένας προσπαθούσε να υπολογίσει τη ζημιά που θα πάθαινε απ’ τα λεγόμενα «capital controls», τον έλεγχο κεφαλαίων και 
το bail in, το να «δανείζεται» η τράπεζα ποσά από τους καταθέτες της. Δανεικά και αγύριστα βέβαια! «Στον αγύριστο αυτοί που πήραν 
μια τέτοια απόφαση», φώναξε με αγανάκτηση ο ιδιοκτήτης του καφενείου. Ο παππούς σκεφτικός και αμίλητος, γύρισε, με κοίταξε και 
είπε δυνατά: 

-«Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη που κατάφεραν εναντίον μας οι αντίπαλοί μας, να μας κάνουν να μιλάμε μόνο για τα λεφτά, μόνο για 
τα κεφάλαια! Καλά έγραφε στο πανό του ο γέρο-Λέφτερος ότι όπου έχεις το θησαυρό σου έχεις και την καρδιά σου. Μας έμαθαν να 
θεοποιούμε τα υλικά αγαθά και να κυνηγάμε μόνο αυτά. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι να μας θυμίζουν το σωστό. Δεν 
πρέπει να ξεγελιόμαστε από τα ασήμαντα και να χάνουμε τα ανεκτίμητα, δηλαδή τον πλούτο των αρετών, την αγάπη, τον σεβασμό, 
την χαρά, την ειρήνη. Αυτά είναι τα μόνα πλούτη που δεν μπορούν να μας κλέψουν! » 

   Ο φίλος του παππού δεν φάνηκε εκείνη την ημέρα στο καφενείο και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε. «Δυο ώρες είναι αρκετές», είπε ο 
παππούς. «Δεν πειράζει Κατερίνα, γνώρισες και πολλούς συγχωριανούς». Τότε ήταν που ακούστηκε το πρώτο χτύπημα της καμπάνας. 
Μετά από λίγο, το δεύτερο. Ύστερα από ίσο χρονικό διάστημα, το τρίτο. 

-«Πένθιμο χτύπημα. Τι να συνέβη άραγε;» 

-«Θα ’ναι για τα capital controls», είπε με νόημα ο κυρ- Πέτρος. 

-«Πάψε», του είπαν οι άλλοι. 

-«Κάτι έχει συμβεί». 

Τα νέα στις μικρές κοινωνίες ταξιδεύουν ταχύτατα. Μετά από λίγο μπήκε τρέχοντας στο καφενείο ο γιος του κυρ- Πέτρου, φανερά 
συγκλονισμένος… 

-«Πάει ο γέρο- Λέφτερος, ο αλλόκοτος». 

-«Τι εννοείς;» 

-«Ένα τουριστικό λεωφορείο χτύπησε το γάιδαρό του». 

-«Είδατε σας τα ’λεγα εγώ. Πέθανε ο τρελός από τη στενοχώρια του για τα λεφτά που έχασε», πετάχτηκε ο καπετάν Αντρέας. 

Ο γιος του κυρ- Πέτρου έκλαιγε. 

-«Γιατί κλαις μωρέ φουρτουνιασμένε; Μήπως δεν πρόλαβες να αρπάξεις το χοντρό του πορτοφόλι και το πήρε πρώτη η αστυνομία;» 

Το πρόσωπο του παλικαριού σοβάρεψε.  

-«Ήμουν μπροστά όταν ο αστυνομικός άνοιξε το πορτοφόλι του αλλόκοτου». 
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- «Είχε πολλά πεντακοσάευρα βρε»; 

-«Αντί για χαρτονομίσματα είχε χαρτιά κομμένα στο μέγεθος χαρτονομίσματος, στα οποία είχε αναγράψει και χρηματική αξία με ένα 
στυλό!» 

-«Ω ρε η τρέλα δεν πάει στα βουνά», πετάχτηκε ο καπετάν Αντρέας. 

-«Πριν το πεις αυτό θα σου πω τι έγραφαν τα περίεργα αυτά ιδιότυπα χαρτονομίσματα που μάλλον ήταν ο μόνος θησαυρός του. Το 
ένα έγραφε: Μιχαλάκης Καραολής= αθάνατος πατριώτης. Το άλλο χαρτονόμισμα έγραφε: Πέτρος Στυλιανού= στου αγώνα την 
κορύφωση να στοχεύετε μονάχα. Το τρίτο χαρτί στο οποίο είχε γράψει αξία 500 ευρώ ήταν κολλημένη η φωτογραφία του Γρηγόρη 
Πιερή Αυξεντίου= σ’ έκαψαν ζωντανό στο κάστρο του Μαχαιρά, αλλά μ’ αυτή σου τη φωτιά φωτίζεις τα βήματά μας. Άλλο χαρτί του 
πορτοφολιού έγραφε: Αντρέας Δημητρίου= δεν με φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή μέσα στη σκλαβιά. Ένα χαρτονόμισμά 
του στην μια πλευρά είχε την Κυπριακή σημαία και στην άλλη τη φωτογραφία του Τάσου Ισαάκ με το σύνθημα= όλοι εναντίον ενός 
ήρωα. Άλλο χαρτί δίπλα λίγο πιο φθαρμένο, είχε στη μια πλευρά την Ελληνική σημαία και στην άλλη τη φωτογραφία του Σολωμού 
Σολωμού με την υποσημείωση= ήρωας της σημαίας μας. Βρήκα και ένα απόκομμα εφημερίδας 24 Ιουνίου 2008, το οποίο ήταν η 
απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου που έβρισκε ένοχη την Τουρκία για την ωμή δολοφονία των δύο σύγχρονων ηρώων μας». 

  Πολλοί θαμώνες είχαν αρχίσει να κλαίνε, αλλά του έλεγαν να συνεχίσει και να τους πει τι άλλο έλεγε το πορτοφόλι. 

«Μιχαήλ Κουτσόφτας= ελευθερία ή θάνατος. Αυτές οι λέξεις τις ’μάθαν και αυτοί οι τοίχοι των φυλακών. Ευαγόρας Παλληκαρίδης= θα 
πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια, που παν στην λευτεριά». 

   Ο παππούς συγκινημένος φώναξε με τρεμάμενη φωνή ότι αυτά τα σκαλοπάτια ο γέρο- Λέφτερος τα ανέβηκε και ότι όλη η ζωή του 
ήταν μια ανηφοριά.  

«Και που ν’ ακούσετε και το τελευταίο που βρήκαμε στο χοντρό πορτοφόλι του. Ήταν ένα έμβασμα που είχε κάνει χτες σε μια τράπεζα 
της Ελλάδας. Όλα τα λεφτά του από τη μικρή σύνταξη και τη μεγάλη του κληρονομιά τα δώρισε στο ορφανοτροφείο της 
Βουλιαγμένης, 3000 ευρώ για καθένα από τα 50 παιδάκια! Το πανί που από τη σύγκρουση είχε πέσει από το γάιδαρό του έγραφε: 
Ελπίζω στο δίκαιο και στο Θεό. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος. Σε λίγο θα ’ναι λέφτερη και η πατρίδα μου. στην άλλη πλευρά του 
πανιού είχε ζωγραφίσει το νησί μας και έγραφε με μεγάλα μπλε γράμματα: Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ. ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ 
ΤΙΠΟΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΛΕΦΤΕΡΗ». 

Διήγημα βραβευμένο με 1ο βραβείο από τον Δήμο Βύρωνα 
«Ἤ καλῶς ζῆν ἤ καλῶς τεθνάναι»             Γκίκα Κατερίνα 

Στη λέσχη του Λονδίνου κάθε απόγευμα μαζεύονταν οι γόνοι των πλούσιων οικογενειών της Αγγλίας και άρχιζαν «υψηλές» συζητήσεις. 
Τη συζήτησή τους κάθε φορά μονοπωλούσαν τα καλογυμνασμένα άλογα που ήταν ικανά να σύρουν τις πολυτελείς άμαξες και να 
σημειώσουν ταυτόχρονα μεγάλες ταχύτητες. Ορισμένοι μάλιστα στοιχημάτιζαν ότι τα άλογά τους είναι μοναδικά και έχουν μόνο 
υψηλές επιδόσεις. Όσοι δεν συζητούσαν για τις άμαξες, έπιαναν κουβέντα για τις θαλαμηγούς τους. Τις συνέκριναν με άλλα είδη πλοίων, 
το μπρίκι την κορβέτα. Στοιχημάτιζαν ότι το δικό τους πλοίο είναι αβύθιστο και μπορεί να ταξιδέψει με ισχυρότατους ανέμους, αρκεί 
να το κυβερνούν οι ίδιοι. Ο καθένας επιχειρηματολογούσε, προσπαθώντας να πείσει ότι είχε ξεχωριστές ικανότητες και περισσότερη και 
καλύτερη περιουσία. 

  Ο διάλογος στο τέλος γύριζε στην πολιτική κατάσταση. Τότε ξεκινούσε καβγάς γερός εναντίον του καρμποναρισμού. Όλοι πίστευαν 
ότι η βασιλεία στις Ευρωπαϊκές χώρες ήταν ιερή και δεν έπρεπε να αλλάξει χέρια. Διαφορετικά θα κινδύνευαν τα συμφέροντα των 
πλούσιων οικογενειών της Αγγλίας, αλλά και των ευγενών ολόκληρης της Ευρώπης. Όταν ο διάλογος γινόταν έντονος έρχονταν τα 
μεγάλα μέσα. Στο υπόγειο της λέσχης υπήρχε ένα βαρέλι γεμάτο κρασί για τέτοιες δύσκολες περιστάσεις. Όταν το βράδυ τελείωναν οι 
συζητήσεις, οι περισσότεροι ήταν τελείως μεθυσμένοι. Με δυσκολία επέστρεφαν στην έπαυλή τους, υποβασταζόμενοι από ένα υπηρέτη 
τους. 

  Εκείνο το απόγευμα της 5ης Μαΐου του 1821 ο καιρός ήταν καλός. Όλα τα πλουσιόπαιδα της λέσχης του Λονδίνου είχαν βγει στην 
μεγάλη βεράντα για να χαρούν τις ομορφιές της άνοιξης. Ορισμένοι μάλιστα είχαν αρχίσει να απαγγέλλουν ποιήματά τους με στόμφο 
και περηφάνια. Από μακριά φάνηκε μια φιγούρα να πλησιάζει. Θα ήταν κι άλλος ένας θαμώνας της λέσχης. Ο πρώτος που τον είδε, έριξε 
την ιδέα να βάλουν στοίχημα για το ποιος είναι. Έβγαλε μάλιστα από την τσέπη του μια χρυσή λίρα. Πριν προλάβει να την δείξει σ’ 
όλους, ο λόρδος Κόχραν τού τη βούτηξε από το χέρι, λέγοντας ότι αυτός που έρχεται είναι ο Γκόρντον. 

- «Δε βλέπεις ότι κουτσαίνει από το δεξί πόδι; Και προσπαθεί μάλιστα να το κρύψει; Η λίρα πλέον μου ανήκει. Να μάθεις να μη βάζεις 
στοιχήματα για πασιφανή πράγματα… Έρχεται ο κουτσός.» 

 Ο λόρδος Βύρωνας με αγέρωχο παράστημα άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλιά της λέσχης, προσπαθώντας επιμελώς να κρύψει το 
μειονέκτημά του. Δεν ακουμπούσε καν την μαρμάρινη κουπαστή. 

-«Καλώς ήρθατε Τζορτζ Γκόρντον», είπε ο πρόεδρος της λέσχης. 

-«Καλώς σας βρήκα». 

-«Θα έχουμε την τιμή σήμερα να μας απαγγείλετε κάποιο από τα ποιήματά σας; Πληροφορήθηκα ότι έχετε γράψει και ένα καινούργιο 
ποίημα για την Ελλάδα.» 
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  Ο Λόρδος Κόχραν έκανε μια απαξιωτική κίνηση με το χέρι του, την οποία κατάλαβε αμέσως ο λόρδος Βύρωνας. Κοίταξε τον Κόχραν 
με το επιβλητικό του ύφος. Ο Κόχραν όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά του απηύθυνε σκληρά λόγια. 

-«Νομίζω ότι στην ιερή λέσχη μας, δεν μπορεί να έχει θέση ένας κουτσός καρμπονάρος, όπως εσύ». 

- «Τα λόγια του ανθρώπου φανερώνουν τον ψυχικό του κόσμο. Νομίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να προσβάλεις όποιον θέλεις;» 

-«Τι θες να πεις; Δεν είσαι καρμπονάρος;» 

-«Ο καρμποναρισμός είναι πλέον κίνημα στην Ευρώπη με καθαρά πατριωτικό, φιλελεύθερο και δημοκρατικό σκοπό». 

- «Τον ακούσατε συνάδελφοι τι μου απάντησε; Δεν αρνήθηκε ότι είναι καρμπονάρος. Φταίω εγώ τώρα να στείλω ένα μήνυμα στον 
Μέττερνιχ για να σε τακτοποιήσει, Γκόρντον; Καλά, βέβαια, αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ, έτσι όπως είσαι. Σε προσκαλώ λοιπόν σε 
μονομαχία με όπλα! Διάλεξε όποιο όπλο θες, γιατί με σπαθιά αποκλείεται να τα κατάφερνες, λόγω του ποδιού σου». 

- «Αν εγώ είμαι καρμπονάρος, τότε εσύ είσαι ένας κυνικός φεουδάρχης, ‘κολλημένος’ στα αξιώματά σου. Δεν θα δεχτώ την πρόκλησή 
σου για μονομαχία, αν και θα ‘πρεπε. Να είσαι σίγουρος τότε πως θα έχανες τη ζωή σου, διότι θα αγόραζα το καλύτερο όπλο 
μονομαχίας, άφθαστης ποιότητας μπροστά στο δικό σου. Να ξέρεις πριν προκαλέσεις άλλη φορά κάποιον σε μονομαχία με όπλα, ότι 
θα μπορούσα να σε στοχεύσω με ένα όπλο με μακριά κάνη, από βαρύ ατσάλι και δυνατό εκπυρσοκροτητή, με βαριές και μεγάλες 
σφαίρες, πανάκριβες βέβαια, που βρίσκουν στόχο, ακόμα και αν ο σκοπευτής δεν είναι εξασκημένος. Αρκεί να έχει τα χρήματα να 
αγοράσει τον ειδικό εξοπλισμό που σου πα. Άρα αυτή τη στιγμή σου χαρίζω τη ζωή, καθώς η οικονομική μου επιφάνεια θα μου 
επέτρεπε να αγοράσω δέκα φορές πιο καλό όπλο απ’ το δικό σου. Όμως δεν θα αφήσω αναπάντητες τις ύβρεις σου. Θα σου απαντήσω 
μ’ ένα λόγο του σοφού Πλάτωνα. Είναι ανέντιμο και ανήθικο να ειρωνεύεσαι κάποιον για ένα σωματικό του ελάττωμα, το οποίο το έχει 
εκ γενετής, δεν ευθύνεται γι’ αυτό και δεν μπορεί να κάνει κάτι για να το βελτιώσει».    

 -«Ουφ.. πια με τους Έλληνες… τι μανία σ’ έχει πιάσει μ’ αυτούς, Γκόρντον;» 

- «Σιγά,.. ταξικοί επαναστάτες της ‘μιας πένας’ είναι οι Έλληνες». 

- «Πάντως γιακωβίνοι δεν είναι». 

  Ο λόρδος Βύρωνας δεν άντεχε να τους ακούει. Ανέβασε τον τόνο της φωνής του: 

-«Αφήστε τι είναι οι άλλοι και κοιτάξτε τι είστε εσείς. Εσείς συζητάτε για τις πολυτελείς άμαξές σας και ένας λαός αργοπεθαίνει». 

- «Τι εννοείς;» 

- «Θα σας εξηγήσω. Για παράδειγμα ο αξιότιμος λόρδος Κόχραν από δω, έβαλε νέες ρόδες στην άμαξά του, με χρυσό οικόσημο, 
παρακαλώ! Ενδιαφέρεστε για την προσωπική σας καλοπέραση και οι Έλληνες πεθαίνουν νηστικοί». 

-«Α… εδώ έχεις άδικο, Γκόρντον. Εμείς είμαστε εδώ για να τους δανείσουμε»! 

- «Πως θα τους δανείσετε, αφού αυτοί δεν έχουν τίποτε για να σας ξεχρεώσουν»; 

- « Πως δεν έχουν; Έχουν τα κτήματά τους». 

- «Και σκέφτεστε να τους πάρετε ακόμη και τη γη που πατούν»; 

- « Γκόρντον, κάνεις σαν να μην ξέρεις από οικονομικά. Θα τους δώσουμε ένα δάνειο, αν μας το ζητήσουν βέβαια, με ένα καλό επιτόκιο 
για μας». 

- «Ένα 60%, θα ήταν ό,τι έπρεπε», πετάχτηκε ο λόρδος Χιούμ. 

Ο λόρδος Βύρωνας είχε αρχίσει να ιδρώνει. Δεν πίστευε όσα άκουγε. 

-« Και χάρη θα τους κάναμε, Γκόρντον, αν τους δανείζαμε. Θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα δελεαστικό ποσό της τάξεως των 
2.000.000 λιρών»! 

-«Το ποσό αυτό που λέτε, αν το χορηγήσουμε σήμερα στους Έλληνες, δεν θα μπορέσουν να το ξεχρεώσουν ούτε το 1995»! 

- «Αυτές είναι υπερβολές δικές σου, Γκόρντον. Μάλιστα θα μπορούσαμε να τους δώσουμε κι ένα δεύτερο δάνειο, ώστε με τα χρήματα 
αυτά να ξεχρεώσουν το πρώτο»! 

  Ο λόρδος Βύρων δεν άντεχε να τους ακούει. Σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Δεν χαιρέτησε κανέναν. Ήξερε πλέον τι 
έπρεπε να κάνει. 

  Την επόμενη ακριβώς μέρα έβαλε υποψηφιότητα και εξελέγη μέλος του φιλελληνικού κομιτάτου του Λονδίνου. Προσπάθησε να μαζέψει 
χρήματα υπέρ της Ελλάδας. Δεν αρκέστηκε όμως μόνο σ’ αυτά. Τακτοποίησε τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία. Πούλησε τους 
ίππους του, τα έπιπλά του, τα βιβλία του, τη θαλαμηγό του, τα πάντα. Όλα τα χρήματα τα πρόσφερε στην Ελλάδα. 
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 Όταν έφτασε στο Μεσολόγγι έστειλε ένα τηλεγράφημα στη λέσχη του Λονδίνου. Έγραψε τους στίχους: «Ζήτησε να πεθάνεις ως 
στρατιώτης, όπως σου αρμόζει. Κοίταξε γύρω, διάλεξε τη θέση σου και αναπαύσου». ‘Ἤ καλῶς ζῆν ἤ καλῶς τεθνάναι’, όπως μου έμαθαν 
οι πνευματικοί μου δάσκαλοι, οι Έλληνες…. Ή έντιμη ζωή ή ένας αξιοπρεπής θάνατος την ώρα του ιερού αγώνα για την ελευθερία.  

Διήγημα βραβευμένο από την Ποντιακή ομοσπονδία Ελλάδος 

  

«Πότνια Πόντια»        Γκίκα Κατερίνα                                                

     Η γιαγιά μου είναι σπουδαίος άνθρωπος. Της αρέσει να μας λέει παραμύθια. Τα λόγια της, παραστατικά, δημιουργούν αγωνία για 
τη συνέχεια. Εμένα όμως δε μου φτάνουν πια τα παραμύθια… 

      Το Σάββατο θα πηγαίναμε κινηματογράφο. Ο Παναγιώτης πήγε στο δωμάτιό της να τη φιλήσει. Η γιαγιά καταχάρηκε, φώναξε και 
εμάς τους υπόλοιπους: 

- «παιδιά μου, εσείς είστε το άλας της γης. Τον κόσμον τ’ άλας ἐμνοστύνε», είπε με την ποντιακή προφορά της. «Στο καλό! Τι έργο θα 
δείτε;»  

-«Ένα της Disney», πετάχτηκε η Άννα- Μαρία. 

- «Το ‘’Cars’’. Είναι αυτοκινητάκια που μιλάνε», συμπλήρωσε ο Στέλιος. 

   Η γιαγιά πάγωσε. Δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια της. 

-«Τι γιαγιά; Θες να μείνουμε να σου κάνουμε παρέα;»  

-«Θα σας πω παιδιά μου, τι είναι το Κάρς, γιατί πρέπει να ξέρετε… Το Κάρς είναι περιοχή στο νότιο Καύκασο. Εκεί μας εκτόπισαν οι 
Τούρκοι, διώχνοντάς μας από την πατρίδα μας, τον Πόντο»! 

     Ένας κόμπος στάθηκε στο λαιμό της. Έπειτα η φωνή της έγινε πιο σταθερή.   

– «Ο πατέρας μου ήταν από τους λίγους που είχε καταφέρει να επιζήσει από τα «αμελέ ταμπουρού», τάγματα εργασίας των 
Τούρκων, όπου έστελναν μετά βίας άντρες και αγόρια για να κάνουν όποια δυσκολότερη δουλειά υπήρχε. Ελάχιστοι 
επέζησαν. Ο πατέρας μου άντεξε τις κακουχίες, την πείνα και το κυριότερο, ότι δεν έβλεπε εμάς. Και ούτε είχε νέα απ’ το χωριό 
μας, το Μπεϊαλάν. Όμως κατάφερε το ακατόρθωτο…. Δραπέτευσε. Ήρθε και μας βρήκε καταπληγωμένος και φοβερά αδύνατος. 
Δεν προλάβαμε όμως να χαρούμε. Στο χωριό, την επόμενη μέρα ήλθαν οι Τσέτες, τουρκική συμμορία του Τοπάλ Οσμάν. 
Μόλις το άκουσαν οι χωριανοί πανικοβλήθηκαν. Μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία.  Ο πατέρας μου ήξερε… ‘’Πηδήξτε από το 
πίσω μπαλκονάκι. Είναι πολλοί.’’ Το πίσω μπαλκονάκι ήταν τρία μέτρα ψηλό και από κάτω υπήρχαν αγκαθωτοί θάμνοι. Όσο 
και αν φαίνεται περίεργο, οι θάμνοι μάς έσωσαν! Συρθήκαμε από κάτω τους. Οι Τσέτες είχαν πιάσει τα μπογάζια. Δεν 
καταλάβαινα πια πόνο, με τόσα αγκάθια επάνω μου. Οι Τούρκοι μάζεψαν όλους τους κατοίκους του Μπεϊαλάν, σε δυο σπίτια 
και τους έκαψαν ζωντανούς. Δεν είχαμε πια κανέναν… Δεν είχαμε τίποτα. Είδα τον πατέρα μου να κλαίει, γιατί δεν πρόλαβε να 
πάρει τα λείψανα του παππού μου…. Μόνη μας ελπίδα ο Άγιος Ευγένιος, πολιούχος της Τραπεζούντας… Η μητέρα μου 
πρότεινε να κατευθυνθούμε στο Καρς, όπως πολλοί συμπατριώτες μας. ‘’Πολιτική εκτοπισμού’’ των Τούρκων, που ήθελαν να 
μας διώξουν από τις εστίες μας.  
Εκεί στο Καρς πέθανε ο πατέρας από  το βασανιστήριο των ‘’λουτρώνων’’. Σε λουτρώνες οδηγούσαν οι Τούρκοι τους Έλληνες. 
Τους εξανάγκαζαν να λουστούν με βραστό νερό. Λεηλατούσαν τα ρούχα τους. Έπειτα τους έβγαζαν γυμνούς στο χιόνι για 
ώρες. Ελάχιστοι άντεχαν…. 
Τελικά μας έδιωξαν και από το Κάρς. Με τα πόδια ξεκινήσαμε για την Ελλάδα. Ατελείωτη οδοιπορία. Η μητέρα μου, 
πραγματική ηρωίδα, είχε ζωστεί μια λινάτσα για να βάζει το μικρό αδερφό μου, που έκλαιγε από κούραση. Η έλλειψη νερού 
ήταν το χειρότερο. Μανάδες έδιναν το σάλιο τους  στα βυζανιάρικα, για να μην πεθάνουν από αφυδάτωση. Στη διάρκεια της 
πορείας πολλοί έπεφταν…. και δεν ξανασηκώνονταν.  
Με τέτοιες κακουχίες φτάσαμε. Και εδώ μας έλεγαν ‘’πρόσφιγγες’’. Οι περισσότεροι βέβαια άνοιξαν την αγκαλιά τους και μας 
βοήθησαν. Βρεθήκαμε στον Πειραιά. Δούλεψα σα μοδίστρα.  ‘’Πόντια’’ με ανέβαζαν,  ‘’Πόντια’’ με κατέβαζαν’’».  

      -«Γιαγιά σ’ ευχαριστώ… Είσαι Πόντια, αλλά και Πότνια. Πότνια που φυλάς το θησαυρό της παράδοσής μας. Νιώθω τόσο περήφανη!»  

-«Και ο πατέρας μου, ο Δημήτρης Μασουρίδης, το ίδιο ένιωθε. Αυτό να νιώθετε και σεις. Υπερηφάνεια και αγάπη. Ο κόσμος στηρίζεται 
πάνω σε δύο κολώνες: σε ό,τι θυμάσαι και σε ό,τι αγαπάς.»   

      Εκεί οι τέσσερις ακουμπισμένοι στο κρεβάτι της γιαγιάς ακούγαμε την ιστορία της οικογένειάς μας … την ιστορία της Ελλάδας 
μας. 
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Βραβευμένο με 3ο βραβείο διηγήματος  στον Πανελλήνιο διαγωνισμό του περιοδικού 
Δευκαλίων ο Θεσσαλός 
«Αγγελικά δώρα Χριστουγέννων»         Γκίκα Κατερίνα 

     Άγγελος Κυρίου στάλθηκε την παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα να προσφέρει τα θεία δώρα του στους ανθρώπους. Ο καλός 
αυτός άγγελος της πόλης, αρχικά ευλογούσε από ψηλά τους ανθρώπους και δοξολογούσε το Θεό, που πριν από λίγες μέρες 
καταδέχτηκε να ενανθρωπίσει για να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Ο άγγελος πίστευε ότι οι άνθρωποι, μέσα στο πνεύμα των 
Χριστουγέννων που σφραγίζει και την Πρωτοχρονιά, θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν τα θεία δώρα που τους έφερνε. Στο ένα χέρι του ο 
άγγελος κρατούσε το θεϊκό φως της γνώσης, στο άλλο χέρι την επίγνωση της ανθρώπινης φύσης, ενώ απ’ το στόμα του ανάβλυζε 
αναζωογονητική πνοή γαλήνης, ηρεμίας και ασφάλειας. 

   Ο άγγελος βρέθηκε σε μια γνωστή πλατεία της Αθήνας, έτοιμος να προσφέρει τα δώρα του απλόχερα. Εκεί είδε όμως νέους 
ανθρώπους να τρικλίζουν απ’ τις ουσίες που ’χαν πάρει, να μιλούν ασυνάρτητα, να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια και τα παγκάκια, να 
μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και να καταριούνται τη μοίρα τους και το Θεό για την κατάστασή τους. Ο άγγελος πήρε τα 
πολύτιμα δώρα του και πέταξε γι’ αλλού. 

  Πιο κάτω είδε πολύ κόσμο μαζεμένο έξω από ένα μαγαζί με πολλά φώτα και οθόνες που έδειχναν συνέχεια αριθμούς. Κατέβηκε έτοιμος 
να απλώσει τα δώρα του. Είδε όμως τους ανθρώπους αδιάφορους για καθετί πνευματικό, να παίζουν τυχερά παιχνίδια, λόττο, τζόκερ, 
το πρωτοχρονιάτικο λαχείο, που δίνει εκατομμύρια και θα τους αλλάξει με μιας τη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλάβαιναν ότι το 
πρώτο λαχείο, το είχαν ήδη «πιάσει», αφού ήταν υγιείς, αρτιμελείς και μπορούσαν να σκεφτούν λογικά, αν ήθελαν. Ο άγγελος θλιμμένος 
πήρε τα δώρα του τανύοντας τις φτερούγες του και πέταξε για άλλο προορισμό. 

  Έκατσε στον τρούλο μιας εκκλησίας και από κει ψηλά είδε τη μεγάλη γιορτή που ετοίμαζε ο δήμος για να υποδεχτεί το νέο έτος. Ο 
δήμαρχος είχε προσκαλέσει κάτω απ’ το πελώριο κατάφωτο, πλαστικό δέντρο, που είχε στήσει, βουλευτές για να προσδώσουν 
επισημότητα στην περίσταση. Έτσι θα φαινόταν ότι οι αρχές θα περάσουν την πρωτοχρονιά απλοϊκά, στο δρόμο, όπως ο φτωχός 
λαός. Στην εκδήλωση θα τραγουδούσαν γνωστοί τραγουδιστές. Τα φορτηγάκια του δήμου θα μοίραζαν μελομακάρονα και κρασί για 
το ξεφάντωμα μέχρι πρωίας, και όποιος άντεχε το δριμύ κρύο της πλατείας θα έβλεπε το «υπερθέαμα» και θα κατέληγε οινοβαρής σπίτι 
του, χωρίς να ανταλλάξει ευχές με τα αγαπημένα του πρόσωπα, χωρίς να έχει κάνει ούτε μια φορά το σταυρό του για να πάει καλά το 
νέο έτος. Ο άγγελος δάκρυσε, πήρε τα δώρα και ήταν έτοιμος ν’ ανέβει στον ουρανό και να τα αποθέσει στα πόδια του Κυρίου, απ’ 
όπου και τα είχε πάρει. 

  Τότε ο άγγελος είδε ένα γεράκο, που σκυφτός κατευθυνόταν σε μια μεγάλη σειρά ανθρώπων, η οποία κατέληγε σ’ ένα τροχόσπιτο, στη 
Μεταμόρφωση Αττικής, δίπλα ακριβώς στην εθνική οδό, που έγραφε «τράπεζα αγάπης». Ο άγγελος κατήλθε με βιάση. Είδε ανθρώπους 
χαρούμενους και γελαστούς να διακονούν στο μαγειρείο, ετοιμάζοντας φαγητό για όλους τους άπορους αδερφούς τους, με αγάπη και 
υπομονή. Οι άνθρωποι πάλι, έπαιρναν το πλαστικό μπολ, που ξεχείλιζε και από φαγητό και από αγάπη, έλεγαν τις πρωτοχρονιάτικες 
ευχές τους και έφευγαν ανακουφισμένοι, δοξάζοντας τον Θεό. Ο παπά- Μιχάλης φρόντισε να πάρουν φαγητό και οι 250 άνθρωποι, που 
είχαν ανάγκη. Ο άγγελος άφησε χαρούμενος εκεί τα δώρα του, ευλόγησε και με τα δυο του χέρια και ανέβηκε χαρούμενος στην 
ουράνια αψίδα.   

3ο βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό διηγήματος του Δήμου Μεγαρέων με θέμα: η 
ίδρυση του Βυζαντίου από τον Βύζαντα τον Μεγαρέα 
«Παρά τρίχα και… παρά θιν αλός»         Γκίκα Αικατερίνη Γ΄ Γυμνασίου 

    Ο βασιλιάς της Κρήτης, Μίνωας έκανε απόβαση για να κατακτήσει την πόλη των Μεγάρων. Βασιλιάς των Μεγάρων ήταν ο ανίκητος 
και ξακουστός Νίσος. Ο βασιλιάς Νίσος όφειλε τη μεγάλη του δύναμη στα μακριά μαλλιά του και ειδικά σε μια τρίχα που εξείχε και 
φαινόταν να τα χρυσίζει. Για να μη φαίνεται αυτή η τρίχα, φορούσε πάντοτε ένα στέμμα χρυσό, ολόχρυσο με πολύτιμα πετράδια! 

   Ο Μίνωας, όταν έφτασε στα Μέγαρα, πριν ξεκινήσει τον πόλεμο, αποφάσισε να μη στείλει πρέσβεις για προειδοποίηση, αλλά να 
εμφανιστεί ο ίδιος στο παλάτι του Νίσου και να του ζητήσει να παραδοθεί. Η κόρη του βασιλιά Νίσου, μόλις τον αντίκρισε με το 
άσπρο του άλογο και τον πορφυρό βασιλικό χιτώνα, τον ερωτεύτηκε σφοδρά. Ο πατέρας της όμως, τον έδιωξε και του είπε ότι αν θέλει 
να κατακτήσει την πόλη, θα πρέπει να τον σκοτώσει στη μάχη. 

   Η Σκύλλα έψαχνε να βρει ένα τρόπο για να βοηθήσει τον αγαπημένο της. Θυμήθηκε το μυστικό του πατέρα της για τη χρυσή τρίχα 
των μαλλιών του. Έτσι το βράδυ, όταν εκείνος κοιμήθηκε βαθιά, έκοψε την χρυσή τρίχα από τα μαλλιά του, από την οποία εξαρτιόταν 
απόλυτα η δύναμή του! Η χρυσή τρίχα έπαψε να του δίνει τη δύναμη της αθανασίας και της ανδρείας! 

     Ο Μίνωας δέχτηκε μεν το απρόσμενο δώρο, αλλά θέλησε να τιμωρήσει την κόρη του Νίσου για την προδοσία της προς τον ίδιο της 
τον πατέρα. Θεώρησε ότι «ο μια φορά προδότης είναι για πάντα προδότης»! Αφού λοιπόν πήρε τη χρυσή τρίχα από τα χέρια της, 
έδεσε την κοπέλα στη πρύμνη του πλοίου του, ώστε να σέρνεται συνεχώς πάνω στα κύματα. Όμως η θεά Αμφιτρίτη λυπήθηκε τη Σκύλλα 
και την μεταμόρφωσε σε θαλασσινό γεράκι, την Κείριν. Ούτε βέβαια αυτή η μεταμόρφωση έσωσε τη Σκύλλα από την οργή του πατέρα 
της. Ο Νίσος ζήτησε από τους θεούς να  τον μεταμορφώσουν σε αλιαετό και άρχισε να καταδιώκει την κόρη του για την προδοσία 
της.  

   Ο Βύζαντας, ο αδερφός της Σκύλλας, αναγκάστηκε να φύγει από το κατεστραμμένο βασίλειο, αφού ο στρατός του Μίνωα είχε 
υπερισχύσει ολοκληρωτικά. Οι εχθροί τον χλεύαζαν, λέγοντάς του «ὑιέ τοῦ Νίσου ποίησε τήν νῆσσα καί φύγε!». Ο Βύζαντας περίλυπος 
αναζήτησε χρησμό, ώστε να οδηγήσει αλλού σε ασφαλή τόπο τους συμπολίτες του. Πήρε χρησμό από το μαντείο των Δελφών ότι στο 
σημείο που θα πέσει η χρυσή τρίχα από τον αετό πρέπει να ιδρύσει μια περίλαμπρη πόλη. Ο χρησμός έλεγε ότι αυτή η πόλη θα έχει 
στο μέλλον ως ένδοξο σύμβολό της τον αετό.  
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     Ο Βύζαντας, ο Μεγαρεύς είχε μεγάλη αγάπη για τους αετούς. Είχε μάθει να τους  εκπαιδεύει. Μια μέρα, βρήκε έναν τεράστιο αετό, 
που το μήκος του ανοίγματος των φτερών του ξεπερνούσε τα πέντε μέτρα! «Τόσο μεγάλο αετό δεν έχω ξαναδεί», είπε από μέσα του και 
προσπάθησε να του ρίξει τροφή για να τον πλησιάσει. Ο αετός που πεινούσε πολύ, έκατσε σ’ ένα δέντρο και καιροφυλακτυούσε για την 
τροφή. Τότε, ο Βύζαντας παρατήρησε ότι ο αετός είχε στο ράμφος του μια χρυσή τρίχα!Μετά από τρεις μέρες, κατάφερε τελικά να τον 
δαμάσει. Το άγριο πουλί κάθισε στο χέρι του. Έτσι του πήρε τη χρυσή τρίχα. 

     Όταν εξημέρωσε τον αετό, του έδωσε πάλι πίσω τη χρυσή τρίχα και τον διέταξε να πετάξει, με την τρίχα στο ράμφος του. Η χρυσή 
τρίχα έπεσε σε ένα σωρό άμμου, σε μια παραλία που δίπλα της υπήρχαν εύφορα χωράφια. Ο Βύζαντας θυμήθηκε το χρησμό του 
μαντείου. Έτσι, οδήγησε τους Μεγαρείς αποίκους στην περιοχή του Βοσπόρου, στο σωρό άμμου όπου ο αετός είχε αφήσει να πέσει η 
χρυσή τρίχα του Νίσου. Εκεί ίδρυσαν μια νέα πόλη που την ονόμασαν Βυζάντιο. Ο αετός πετούσε πάνω από την πόλη όσο καιρό 
χτιζόταν και όταν ολοκληρώθηκε η ανέγερσή της εξαφανίστηκε. Κάποιοι είπαν του Βύζαντα ότι ο αετός πέτρωσε. Τότε εκείνος 
αποφάσισε η σημαία της νέας πόλης, του Βυζαντίου, να έχει σύμβολο τον τρανό αυτό αετό!    

3ο Βραβείο διηγήματος με θέμα:  από την Ιερά Μητρόπολη Κρήτης και τον σύλλογο φίλων 
απανταχού Κρυπτοχριστιανών 
«Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο μόνος αὑτοκράτωρ… με δασεία»   
 Γκίκα Αικατερίνη Γ΄ Γυμνασίου 

 Ακούστηκαν δυνατές φωνές στο παλάτι τα ξημερώματα. Οι φρουροί πανικοβλήθηκαν. Φοβήθηκαν μήπως είχε μπει εισβολέας, μήπως 
απειληθεί ο βασιλιάς τους, ο Flavius Valerius Aurelius Constantius. Οι φωνές μάλλον ακούστηκαν απ’ τα βασιλικά δώματα. Οι φρουροί 
έσυραν το σπαθί τους και ανέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος άνοιξε τη βαριά ξύλινη σκαλιστή πόρτα 
καθησυχάζοντάς τους. Φαινόταν ιδρωμένος και τρομαγμένος. Δεν φορούσε τον πορφυρό χιτώνα και το χρυσό στέμμα κι έτσι οι 
φρουροί κατάλαβαν ότι μόλις είχε σηκωθεί απ’ το κρεβάτι.  

-«Είμαστε στην διάθεσή σας μεγαλειότατε».  

-«Ευχαριστώ. Όλα είναι εντάξει. Μόνο φωνάξτε αμέσως την μητέρα μου. Να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται». 

    Οι φρουροί εκτέλεσαν αμέσως τη διαταγή και σε λίγα λεπτά η μητέρα του αυτοκράτορα, Ελένη χτυπούσε την πόρτα του 
υπνοδωματίου του. 

-«Μητέρα, καλώς ήρθατε.» 

-«Γιε μου, τρέμεις ολόκληρος. Μα είσαι ιδρωμένος. Τι έγινε»; 

-«Τίποτα, τίποτα μητέρα. Άδικα σας ανησύχησα». 

«Πες μου παιδί μου. Τι σου συνέβη»;  

-«Ένα απλό όνειρο ήταν και όπως μου έχετε πει δεν πρέπει ποτέ να δίνουμε σημασία σ’ αυτά». 

-«Καλά τα θυμάσαι, αλλά πες μου σε παρακαλώ τι είδες για να ανακουφιστείς». 

-«Μητέρα με κρατούσαν δυο παλαιστές δεμένο χειροπόδαρα κι ένας τρίτος με ένα πυρωμένο σπαθί προσπαθούσε να στιγματίσει το 
στήθος μου. Πρώτα είχε στιγματίσει το πρόσωπό μου. Ένιωσα τεράστιο πόνο… Ευτυχώς όνειρο ήταν». 

-«Παιδί μου δεν πρέπει να δίνουμε καμία σημασία στα όνειρα. Θα σε συμβούλευα όμως να πας στον σοφό γέροντα Κορδούη και να 
του πεις αυτά που είπες και σε μένα».  

-«Δίκιο έχετε. Έχω καιρό να τον επισκεφτώ τον σοφό Κορδούη. Θέλω μάλιστα να τον συμβουλευτώ και για ένα σοβαρό θέμα της 
αυτοκρατορίας. Θα φύγω αμέσως να πάω με τα πόδια στην καλύβα του. Δεν θέλω να πάρω την άμαξα, γιατί κάνει πολύ θόρυβο και θα 
τον διακόψω απ’ την προσευχή του, όπως έγινε την προηγούμενη φορά που πήγα». 

      -«Καλό δρόμο παιδί μου, να πας στην ευχή του Θεού», είπε η αυτοκράτειρα Ελένη και τον σταύρωσε καθώς απομακρυνόταν. Ο 
αυτοκράτορας πέρασε από την κεντρική πλατεία και είδε πολύ κόσμο μαζεμένο. Πλησίασε να δει από κοντά τι συμβαίνει και έμεινε 
άφωνος. Δύο στρατιώτες κρατούσαν ένα δούλο και ένας τρίτος ο πιο γεροδεμένος, ήταν έτοιμος να του χαράξει το πρόσωπο με ένα 
πυρωμένο σπαθί, τόσο πυρωμένο που άχνιζε. Ο αυτοκράτορας έβγαλε την κάπα του και αναγκάστηκε να αποκαλύψει την ιδιότητά του 
για να σώσει τον δούλο. Οι στρατιώτες υπάκουσαν αμέσως στα λόγια του. Ο δούλος έσκυψε να φιλήσει το χέρι του σωτήρα του, αλλά 
ο Κωνσταντίνος δεν τον άφησε. Φόρεσε πάλι την κάπα του και συνέχισε με πιο γρήγορο βήμα τον δρόμο του. 

      Μετά από πολύ περπάτημα μιας ώρας ο αυτοκράτορας είχε φτάσει μπροστά στο ταπεινό καλύβι του γέροντα Κορδούη. Πάνω απ’ 
την πόρτα έγραφε: «Σήμερον εμού, αύριο ετέρου, ουδέποτε ουδενός». Χτύπησε με σεβασμό την πόρτα, αλλά καμία απάντηση. Το ίδιο 
και την δεύτερη και την τρίτη φορά. Κοίταξε απ’ το μικρό παράθυρο και δεν είδε κανέναν μέσα. Τότε σκέφτηκε να δει στην μικρή αυλή 
πίσω απ’ το σπίτι, η οποία, χαμένη μες στα δέντρα, γινόταν ένα με το δάσος. Εκεί ακριβώς παρατήρησε τον Όσιο γονατιστό να 
προσεύχεται, ενώ δίπλα του ακίνητα υπήρχαν δύο φίδια! Ο Κωνσταντίνος θυμήθηκε αμέσως το: «φρόνιμοι ως οι όφεις». Θαύμασε που η 
φύση μένει άναυδη μπροστά στην αγιότητα. Τα φίδια κουνήθηκαν και έτσι ο γέροντας κατάλαβε την παρουσία του. 

-«Καλώς ήλθες Κωνσταντίνε. Χαίρομαι που σε βλέπω και πάλι. Μου αρέσει να κάθομαι εδώ στο κέντρο της αυλής, να επικαλούμαι τον 
Κύριο, να μιλάω με τον Θεό. Όπως βλέπεις δεν έχω βάλει φράχτη για να είναι η αυλή μου το κέντρο του δάσους! Έτσι κι εσύ να χτίσεις 
τη νέα πρωτεύουσα στο κέντρο του κόσμου. Εκεί θα είναι η νέα Πόλη σου». 
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-«Μου δώσατε ήδη την απάντηση για το πρώτο θέμα που με απασχολεί. Που να χτίσω τη νέα Πόλη. Που είναι όμως το κέντρο του 
κόσμου»; 

-«Αυτή την απάντηση θα στην δώσουν η προσευχή και η νηστεία. Πρέπει πρώτα όμως να αποβάλλουμε από πάνω μας τον παλιό 
άνθρωπο, όπως ακριβώς και τα φίδια που είδες αποβάλλουν το παλιό τους δέρμα». 

-«Θέλω να σας ρωτήσω και για το άσχημο όνειρο που είδα σήμερα». 

«Παιδί μου τα όνειρα είναι η επεξεργασία της πραγματικότητας που κάνει ο νους μας στον ύπνο, προσπαθώντας να βρει λύσεις. Δεν 
πρέπει όμως να τους  δίνουμε τεράστια σημασία, γιατί ο αρχέκακος πολλές φορές ‘‘βάζει την ουρά του’’. Εσύ μάλλον είχες δει να 
στιγματίζουν κάποιον δούλο στο πρόσωπο με σπαθί πυρωμένο, όπως το συνηθίζουν, και στο όνειρό σου φαντάστηκες ότι ήσουν στην 
θέση του. Και γι’ αυτό όμως, ως αυτοκράτορας, ξέρεις πλέον τι πρέπει να κάνεις και το κάνεις. Να γίνεις αυτοκράτωρ με δασεία, δηλαδή 
να κρατάς πρώτα τον εαυτό σου, να τον ελέγχεις και έπειτα θα ελέγξεις όλους τους άλλους, αν ο Θεός το επιτρέψει. Εγώ θα σου δώσω 
αυτόν τον ξύλινο σταυρό να φοράς για να μην μπορεί κανείς πλέον να σου χαράξει το στήθος». 

-«Κατάλαβα» είπε ο Κωνσταντίνος. ‘‘Πρώτη καί καλλίστη τῶν νικῶν τοῦ ἑαυτοῦ ἄρχειν’’, πρώτη και καλύτερη απ’ τις νίκες είναι να 
εξουσιάζει κανείς τον εαυτό του. Θα φύγω έχοντας αυτό στο νου μου και θα προσπαθήσω να γίνω αυτοκράτωρ με δασεία». 

-«Και να ξέρεις παιδί μου ότι η μεγαλύτερη αρετή είναι η ταπείνωση, έπειτα η αγάπη, αλλά κορυφαία όλων των αρετών είναι η 
διάκριση». 

        Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος επέστρεψε στο παλάτι, ξεκίνησε νηστεία σαράντα ημερών, όπως τον είχε συμβουλεύσει ο σοφός 
γέροντας Κορδούης. Όλοι στο παλάτι θαύμαζαν το ότι ο αυτοκράτορας δεν άγγιζε καμία απ’ τις λιχουδιές που ετοίμαζαν στην 
κουζίνα. Δεν έδινε σημασία στις λαχταριστές μυρωδιές των φαγητών που αναδύονταν από τους φούρνους. Μάλιστα η δεξιοτέχνισσα 
μαγείρισσα έφτιαχνε κάθε μέρα και πιο νόστιμο φαγητό, γιατί νόμιζε ότι ο αυτοκράτορας δεν τρώει επειδή δεν τον θέλγουν τα φαγητά 
της. 

         Μόλις τελείωσε την αυστηρή νηστεία, ο αυτοκράτορας κάλεσε τους γραμματικούς του και τους υπαγόρευσε τους νέους νόμους 
που θα ίσχυαν απαρέγκλιτα για όλους:   

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟΝ 
ΘΕΟ. ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΛΑΣΤΗΚΑΜΕ, ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΧΡΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝΩ ΜΑΣ. 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. 

ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. 

 ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΜΟΙΧΕΙΑ. 

 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΧΕΙ ΙΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. 

 Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΡΩΜΑΝΙΑ.ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ 
ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΕΙ ΤΟΠΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΘΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ. 

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΕΡΩΠΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ, ΑΙΔΕΣΙΟ ΚΑΙ ΦΡΟΥΜΕΝΤΙΟ, ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΝΔΟΥΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΝ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. 

ΣΥΓΚΑΛΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠ’ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ. 

Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 

Σ’ αυτό το σημείο ο πιο σοφός και γηραιότερος γραμματικός τον διέκοψε. 
-«Είστε σίγουρος γι’ αυτό το τελευταίο, αυτοκράτορά μου; Στην αρχή λέγατε να χτίσουμε πρωτεύουσα στην Τροία». 

- «Άλλαξα γνώμη γιατί κατάλαβα τη σημασία της περιοχής του παλαιού Βυζαντίου που ελέγχει το πέρασμα προς τη Μαύρη Θάλασσα, 
τα στενά δηλαδή του Βοσπόρου. Η απόσταση από τη Θούλη της Ισλανδίας μέχρι τη νέα Πόλη μας και απ’ τη νέα Πόλη μας μέχρι την 
Κίνα είναι ίδια. Άρα πραγματικά βρίσκεται στο κέντρο του κόσμου! Πρόκειται για τον νέο ομφαλό της γης. Μάλιστα, όταν πρώτη φορά 
έφτασα στον τόπο, μετά από μεγάλο ταξίδι, είδα Άγγελο Κυρίου να ευλογεί τη νέα μας Πόλη και να χάνεται σε μια υπερκόσμια λάμψη». 

-«Ανυπομονώ αυτοκράτορά μου να μπω στην νέα μας Πόλη, την Κωνσταντινούπολη». 

     Ο αυτοκράτορας διέταξε οι νόμοι να αντιγραφούν και να κοινοποιηθούν σε όλους τους δημόσιους χώρους. Ο λαός ανακουφίστηκε 
με τις αυτοκρατορικές αποφάσεις. Πλέον έβλεπε την εξουσία ως σύμμαχο και βοηθό στον αγώνα της ζωής και όχι ως ληστρική 
καταδυνάστευση. Οι πολίτες της αυτοκρατορίας ένιωθαν ότι ο αυτοκράτορας τούς νοιάζεται και τους υποστηρίζει. Ήταν η πρώτη 
φορά στην ιστορία που ίσχυσε το ότι οι πολίτες φοβούνται για τον άρχοντά τους και όχι τον άρχοντά τους! 

     Ο Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος δίδαξε ότι όποιος θέλει να κυβερνήσει τον λαό πρέπει να γίνει αυτοκράτορας με δασεία, όπως τον είχε 
συμβουλεύσει ο Όσιος Κορδούης. Εξάλλου, όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει τελευταίος. Ο άρχοντας, πραγματικός 
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υπηρέτης των αρχομένων του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήξερε ότι το βασίλειο της αγάπης έχει πόρτα χαμηλή. Για να μπεις πρέπει ή να 
σκύψεις ή να είσαι παιδί! Και ο Άγιος έσκυψε ευλαβικά ολοκληρώνοντας την αυτοταπείνωσή του στην οικουμενική σύνοδο, λέγοντας 
στους επισκόπους τον περίφημο λόγο. «Εσείς είστε επίσκοποι των εντός, των πνευματικών, ἐγώ ὁ αὐτοκράτωρ ὑπό τοῦ Θεοῦ 
καθιστάμενος ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός ἄν εἰη». Με το ‘‘ ἄν εἴη’’, δήλωσε τη μεγάλη ταπείνωσή του, ζητώντας κάτι πρωτόγνωρο από τους 
επισκόπους. Να  αναγνωρίσουν αξίωμα που ήδη κατείχε! Τόσο μεγάλη διάκριση και αυταπάρνηση έδειξε ο Άγιος Κωνσταντίνος ο 
«Μέγας», ο μόνος αὑτοκράτωρ της παγκόσμιας ιστορίας με… δασεία!    

Ποίημα βραβευμένο στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ομίλου Πετρούπολης, υπό την αιγίδα 
της UNESCO 

 «Ο Όμηρος την κακία… αλλάζει» Γκίκα Αικατερίνη       είδος: ποίημα διδακτικό                                 

Ο Όμηρος ξεκίνησε το έργο του να γράφει  
και η Μούσα τον δυνάμωνε και έμπνευση χορηγούσε  
και ο ποιητής πολύ σφιχτά τη φόρμιγγα κρατούσε. 
Τους Αχαιούς ξεκίνησε με επαίνους να στολίζει, 
μα τη φύση την ανθρώπινη μαύρη την αντικρίζει. 
Πάθη, θυμός και εγωισμός στην άτη οδηγούσαν, 
την ύβρη σήκωναν ψηλά, την νέμεση ζητούσαν. 
Η τίσις ήρθε των θεών, μεγάλη τιμωρία 
και η μήνις του Αχιλλέα εφάνηκε μωρία. 

Μωροί και οι άνθρωποι σήμερα που πόλεμο ζητούνε 
«έξυπνα όπλα» φτιάχνουνε τον κόσμο δυστυχούνε. 
Η άτη τους καθοδηγεί, η τύφλωση του νου τους 
δεν βλέπουνε τον θάνατο του ίδιου του παιδιού τους. 
Η ύβρη τους ποδηγετεί να θέλουν να ΄ναι πρώτοι,  
τη νέμεση ξεχάσανε και την ζωή τους όλη. 
Η τίσις χτύπησε βαριά, η θεία τιμωρία  
μόνο στο χρήμα, στα λεφτά να βρίσκουν ευτυχία    
και να μην ξέρουν τι θα πει θεία ευδαιμονία. 
Ο Όμηρος εδάκρυσε τα έπη του ετοιμάζει  
και την κακία την ανθρώπινη μ’ αυτά τα έργα αλλάζει.    

«Μισοτελειωμένο ημερολόγιο»       Γκίκα Αικατερίνη Γ΄ Γυμνασίου 

     Κάθε Σάββατο περιμένω τον εγγονό μου που με επισκέπτεται. Παίζουμε μαζί μπάλα και του διαβάζω διάφορα βιβλία, τον βοηθάω και 
στις εργασίες του σχολείου, αν χρειαστεί κάτι. Τις προάλλες που είχε έρθει κρατούσε ένα μεγάλο σκληρόδετο τετράδιο και μου το έδειξε 
με καμάρι. «Θα είναι το προσωπικό μου ημερολόγιο», μου είπε.  

-«Μας πρότεινε η κυρία στο σχολείο να ξεκινήσουμε να γράφουμε ημερολόγιο για να βελτιωθούμε στην έκφραση και στην 
ορθογραφία. Δεν ξέρω όμως πως να αρχίσω, τι να γράψω… Έχεις κι εσύ ημερολόγιο παππού;»  

-«Βέβαια, είχα και μάλιστα για πολλά χρόνια».    

-«Μπορείς να μου το δώσεις να διαβάσω καμιά σελίδα για να πάρω ιδέες;». 

- «Είναι ψηλά στην βιβλιοθήκη. Παρ’ το να το δεις». 

     Ο μικρός κατενθουσιασμένος ανέβηκε σε μια καρέκλα για να φτάνει καλύτερα και πήρε στα χέρια του το ημερολόγιο. Η όψη του 
τετραδίου από τότε είχε αλλάξει. Ήταν σκονισμένο, οι σελίδες κιτρινισμένες και τα γράμματα είχαν ποτίσει σ’ εκείνο το ημερολόγιο που 
κρατούσα από μικρό παιδί. Θυμάμαι ήταν δώρο απ’ τον πατέρα μου που του είχα ιδιαίτερη αδυναμία. Ο Βασιλάκης άνοιξε το 
ημερολόγιο και περιεργαζόταν με το χέρι του τα σκληρά φύλλα. Είχε γουρλώσει τα μάτια του και διάβαζε με προσήλωση, χωρίς να 
δίνει σημασία στο περιβάλλον του και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που δεν κάθισε να φάει το αγαπημένο του φαγητό για να μην 
ξεχάσει σε ποια γραμμή βρισκόταν. Το απόγευμα είχε φτάσει προς το τέλος του ημερολογίου στις 19 Μαΐου 1974. Όμως η έκφραση του 
προσώπου του άλλαξε και με κοίταξε με απορία. 

-«Παππού, γιατί δεν έγραψες από τις 19 Μαΐου και μετά; Κουράστηκες και αποφάσισες να αφήσεις τις τελευταίες σελίδες κενές;» 

    Πάγωσα. Δεν περίμενα ότι θα έφτανε η στιγμή να εκμυστηρευτώ σε κάποιον όλα όσα συνέβησαν από τις 19 Μαΐου και μετά. Δάκρυα 
άρχισαν να κυλούν απ’ τα μάτια μου κι ο μικρός φοβήθηκε.  

-«Παππού γιατί κλαίς; Είπα κάτι που δεν έπρεπε;» 

-«Όχι αγόρι μου. Είσαι μεγάλος πια και ήρθε η ώρα να σου εκμυστηρευτώ τι έγινε κατά την απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο μας, το 
καλοκαίρι του 1974. Όπως ξέρεις για πολλά χρόνια ήμουν κυβερνήτης του υποβρυχίου «Γλαύκος». Το βράδυ της 18ης Ιουλίου καθόμουν 
στον πυργίσκο διακυβέρνησης του υποβρυχίου που ήταν αραγμένο στο λιμάνι και έγραφα στο ημερολόγιο πως πέρασα την μέρα μου, 
όπως συνήθιζα από τότε που ήμουν μικρός. Τα ξημερώματα της 19ης έλαβα ένα τηλεγράφημα- στρατιωτική διαταγή, το οποίο διέταξε 
τον άμεσο απόπλου. Φοβήθηκα μήπως έχουμε πόλεμο! Έτσι εκτέλεσα την διαταγή και ζήτησα απ’ το πλήρωμά μου να ανεφοδιαστεί με 
τρόφιμα και δεκατρείς τορπίλες για ένα ταξίδι 30 ημερών. Ο αρχηγός του Ναυτικού, αντιναύαρχος Πέτρος Αραπάκης απέστειλε σήμα 
στον διοικητή όλου του στόλου των υποβρυχίων μας, τον Ανδρέα Βαφειάδη διατάσσοντας τα υποβρύχια «ΓΛΑΥΚΟΣ», το δικό μου, 
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«ΝΗΡΕΥΣ», του Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, «ΤΡΙΤΟΝ», του Σταμάτιου Δριτσάκου και «ΠΡΩΤΕΥΣ», του Βασιλείου Κηρύκου, να πλεύσουμε 
στην περιοχή της Ρόδου για εκτέλεση εθνικής άσκησης. Έτσι αποπλεύσαμε οι τρείς από τους τέσσερεις το μεσημέρι της 19ης  Ιουλίου, 
πριν εκδηλωθεί η απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο. Μάλιστα δεν λάβαμε  διαταγή συγκεκριμένων επιχειρήσεων, διότι ήταν 
προτεραιότητα ο άμεσος απόπλους. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν προλάβαινα να γράψω στο ημερολόγιό μου, γιατί ήθελα να είμαι σε 
πλήρη ετοιμότητα. Την επόμενη μέρα στις 20 Ιουλίου ενημερωθήκαμε πως είχε εκτελεστεί η απόβαση στην Κύπρο. Έτσι καταδυθήκαμε 
αμέσως και συνεχίσαμε τον πλου με ταχύτητα 7-8 κόμβων…» 

- «Παππού, τι είναι οι κόμβοι;» 

- «Κόμβος είναι μονάδα μέτρησης ταχύτητας πλοίου, ίση με ένα ναυτικό μίλι την ώρα… Έξω απ’ την Κυρήνεια βρίσκονταν τρία 
Τουρκικά αντιτορπιλικά, τα οποία χτυπούσαν με τα πυροβόλα τους τις Ελληνικές θέσεις για να καταστρέψουν στην Κυρήνεια. Το 
μεσημέρι, κατά τις τέσσερις και δέκα πήραν διαταγή το δικό μου και το υποβρύχιο «ΝΗΡΕΥΣ» να πλεύσουν το ταχύτερο δυνατό υπό 
πολεμικές συνθήκες και να κάνουν πολεμικές περιπολίες από τις ακτές της Κύπρου έως τις ακτές της Τουρκίας. Το υποβρύχιό μου έπλεε 
15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Καρπάθου και μετά απ’ το σήμα που σου προανέφερα κινήθηκε προς την Κύπρο. Αυτή η μέρα 
πέρασε με μεγάλη αγωνία αγόρι μου. Όλο μου το πλήρωμα είχε ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του μια αγωνία και μια κρυφή χαρά, γιατί 
θεωρούσε σίγουρη την νίκη. Ήταν η πρώτη μέρα που δεν έγραψα ούτε καν την ημερομηνία, γιατί συνήθως την σημείωνα πολύ πριν 
ξεκινήσω την διήγηση στο ημερολόγιο, γιατί όλη την μέρα κατάστρωνα σχέδιο πως να ‘‘τρυπώσω’’ ανάμεσα στο τουρκικό στόλο. Την 
επόμενη μέρα, στις 21 Ιουλίου, στις επτά το πρωί εκδηλώθηκε νέα αποβατική επιχείρηση στην περιοχή Πεντεμίλια, όταν τέσσερα 
αρματαγωγά σκάφη με συνοδεία τριών αντιτορπιλικών και μιας τορπιλακάτου αποβίβασαν ενισχύσεις δύναμης τάγματος…» 

-«Παππού, τι είναι η τορπιλάκατος;» 

-«Τορπιλάκατος είναι, παιδί μου, ένα μικρό και ευέλικτο πολεμικό πλοίο, με κύριο οπλισμό τορπίλες, τις οποίες έχει στο κατάστρωμά 
του. Η μέγιστη ταχύτητά του είναι πενήντα κόμβοι! Το απόγευμα λοιπόν, τα τούρκικα αντιτορπιλικά συνέχιζαν να προσβάλλουν τις 
δυνάμεις άμυνας του νησιού μας. Το ίδιο βράδυ, ενώ βρισκόμουν με τον Γλαύκο 88 ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου, έλαβα ένα νέο 
σήμα. Το θυμάμαι ακόμα σαν να αντηχεί αυτή τη στιγμή στα αυτιά μου ‘‘Άμα λήψει πλεύσατε εν καταδύσει εις τομείς περιπολίας’’, 
δηλαδή ‘‘ταυτόχρονα με την λήψη του σήματος καταδυθείτε σε τομείς περιπολίας’’». 

 - «Παππού πως επικοινωνούσατε;»  

-«Είχαμε δημιουργήσει έναν μυστικό κώδικα επικοινωνίας, στον οποίο κάθε σήμα Μορς σήμαινε διαφορετικό γράμμα από αυτό που 
περίμεναν οι εχθροί. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι ώρα δράσης και ότι η τιμωρία του εχθρού πλησίαζε. Και μάλιστα εκτός απ’ την αγωνία 
που ένοιωθα, ενδόμυχα πίστευα πως αυτή έπρεπε να ήταν η πρώτη φορά στην μεταπολεμική ιστορία που τα υποβρύχιά μας θα 
χτυπούσαν και μάλιστα αλύπητα τον θρασύτατο επιδρομέα. Όμως, μετά από λίγο, μια νέα διαταγή έλεγε να γυρίσουμε πίσω! Έτσι 
αναγκαστικά την εκτελέσαμε. Την επόμενη μέρα στις επτά και μίση λάβαμε ένα μήνυμα που μας διέταζε να καταδυθούμε το ταχύτερο 
δυνατόν, να αποφύγουμε να μας εντοπίσουν, να λάβουμε μέτρα άμυνας και να κάνουμε επίθεση κατά των τουρκικών ναυτικών 
δυνάμεων με προτεραιότητα κατά σειρά, δηλαδή πρώτα τα αντιτορπιλικά και μετά τα μεταγωγικά, αυτά δηλαδή που μετέφεραν 
στρατιώτες. Έτσι πλέαμε βόρεια της Κύπρου και ήμασταν πάλι έτοιμοι να βυθίσουμε τα τούρκικα πλοία. Το πλήρωμα δεν φοβόταν. 
Μάλιστα ένας ναύτης πήρε την εικόνα του Αγίου Νικολάου και την έβαλε στο πηδάλιο. ‘‘Ο Άγιος Νικόλαος θα βάλει το χέρι του και θα 
ξεπεράσουμε την  δυσκολία’’, είπε και όλο το πλήρωμα έκανε τον σταυρό του. Φτάσαμε όσο πιο πολύ κοντά στα τούρκικα πλοία 
γινόταν. Έσβησα τις μηχανές και διέταξα το πλήρωμα να κάνει απόλυτη ησυχία. Μάλιστα τους είπα επί λέξει ‘‘σκασμός’’ και έπιασα τον 
εαυτό μου για πρώτη φορά να μιλάει τόσο άσχημα στους υφιστάμενούς μου. Νεκρική ησυχία απλώθηκε σ’ όλο το υποβρύχιο. 
Μπορούσαμε να ακούσουμε τα πάντα, ακόμα και τις ανάσες μας. Ήμουν σίγουρος πως οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να μας εντοπίσουν 
με τα ραντάρ τους. Αν παίρναμε εντολή θα βυθίζαμε τόσα πλοία του εχθρού, όσες και οι τορπίλες μας. Θα προσπαθούσαμε να μην 
αστοχήσουμε σε καμία. Περίμενα. Όμως δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Καμία διαταγή. Η ώρα περνούσε βασανιστικά. Κοιτούσα με 
αγωνία το ρολόι. Τότε βρέθηκα σε μεγάλο δίλημμα. Στην αρχή αποφάσισα να επιτεθώ και να εκτοξεύσω τις τορπίλες πάνω στα πλοία 
και αν δεν έφτανε αυτό θα έριχνα ακόμα και το υποβρύχιό μου πάνω τους, ώστε να προστατεύσουμε την Κύπρο μας. Ήμασταν όλοι 
έτοιμοι να θυσιαστούμε και σίγουρα όλοι με χαρά θα μαχόμασταν μ’ όλες μας τις δυνάμεις. Όμως με το πέρασμα της ώρας, άρχισα να 
το ξανασκέφτομαι. Αν οι Τούρκοι μετά απ’ την αντίστασή μας ξεκινούσαν πόλεμο σε όλη την Ελλάδα με αφορμή την πράξη μας ή αν 
έκαναν επίθεση για αντιπερισπασμό στην Ρόδο ή κάποιο άλλο νησί, ενώ εμείς είχαμε στραμμένη την προσοχή μας αλλού; Μπορεί και 
να μην ζούσαμε, μα αν επιβιώναμε, θα μας έλεγαν προδότες κι εμένα θα με ονόμαζαν σύγχρονο Εφιάλτη. Δεν θα καταλάβαιναν το 
σχέδιό μου. Ξέρεις οι άνθρωποι κρίνουν πολύ εύκολα και χωρίς να έρχονται στην θέση του άλλου. Γι’ αυτό παιδί μου μην κρίνεις  ποτέ 
τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν σε αδικούν, πρέπει να προσπαθείς να τους καταλαβαίνεις. Αν όμως κέρδιζα και κατατρόπωνα τον εχθρικό 
στόλο, θα με έλεγαν σύγχρονο Κολοκοτρώνη και το πλήρωμά μου θα το χαρακτήριζαν άξιο και ηρωικό. Όσο κι αν σου φαίνεται 
περίεργο, Βασίλη μου, έτσι σκέφτηκα. Τελικά επέλεξα με βαριά καρδιά να υπακούσω στους ανωτέρους μου. Ήμουν πολύ 
στενοχωρημένος. Όταν έφτασα στο σπίτι μετά από μέρες δεν μιλιόμουν. Ύστερα από πολύ καιρό συνήλθα, αλλά με ταλανίζει από τότε 
η αμφιβολία που δεν εφάρμοσα το σχέδιό μου. Η Κύπρος μας σκλαβώθηκε και τώρα ένα μέρος της ανήκει στους Τούρκους. Δεν 
μπορούσα να ανεχθώ να γράψω κάτι τέτοιο στο ημερολόγιό μου. Δεν μπορούσα να το συνεχίσω…». 

-«Το ημερολόγιο θα το συνεχίσω εγώ παππού, όταν πάρουμε πίσω το άλλο μισό νησί μας και ελευθερώσουμε τους αδερφούς μας και τα 
σκλαβωμένα μνήματα. Η ιστορία δεν θα γραφεί με το ‘‘δίκιο του ισχυρού’’, αλλά με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, για την οποία 
αγωνίστηκες. Γι’ αυτήν θα αγωνιστώ και εγώ…».    

Βραβευμένο από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
« Ιθάκης Ήθος»         Γκίκα Κατερίνα       

Σχολείο μου, μου μάθανε να ψάχνω την Ιθάκη 
το απάνεμο λιμάνι της να έχω για μεράκι, 
να έχω δύναμη ψυχής, υπομονή και ανδρεία, 
να ψάχνω σύμβουλο καλό, με πίστη και σοφία.  
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Έτσι κι εγώ αναζήτησα Ιθάκη τι σημαίνει. 
Την βρήκα στα Επτάνησα νότια της Λευκάδας,  
την βρήκα και στον Όμηρο, σύμβολο της Ελλάδας. 
Την είδα και στον ποιητή, τον Αλεξανδρινό, 
φτωχή κι απέριττη εκεί, με όνομα αγνό. 

Ιθάκη σύμβολο ανθρωπιάς, αγάπης και θυσίας 
ίμερος οικογένειας, πίστης και αυτοθυσίας,  
νόστος πνευματικής ζωής, ταξίδι ευτυχίας 
με προορισμό το Αγαθό, ζωής υπεραιωνίας. 

Μα το καράβι λόξευσε σε ύφαλο μεγάλο!  
Κακία, μίσος, ρατσισμός, πόλεμος δίχως άλλο. 
Πολιτικοί ανεύθυνοι του πλοίου κυβερνήτες,  
μύωπες και τυφλοί οδηγοί συνήθισαν στις ήττες. 
Με τόσα χρόνια Μύκονο ξέχασαν την Ιθάκη 
και με την καλοπέραση σήκωσαν μπαϊράκι! 

Έτσι κι εγώ αποφάσισα ν’ αλλάξω κυβερνήτη, 
να βάλω έμπειρο οδηγό που θα με φέρει σπίτι: 
Σεφέρη, Ελύτη οδηγούς στην ποίηση μαστόρους  
που θα νικήσουν εύκολα της κρίσης τους εμπόρους. 

Και το καράβι έπαψε να ‘χει κακή πορεία.  
Αλλά τα κύματα, άγρια, μαίνονταν με μανία. 
Τότε τα χέρια ύψωσα ψηλά στον ουρανό. 
Πηδαλιούχο έκανα και πάλι τον Χριστό 
κι η τρικυμία κόπασε, τα κύματα χαθήκαν.  
Η Ιθάκη πρόβαλλε μπροστά και στο λιμάνι βγήκα. 
 

Βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, τμήμα Ελλάδος(AEDE) 
Έκθεση ιδεών: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ατενίζει το 2015 με το όραμα της Ανάπτυξης και με το σύνθημα "Ο 
κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας". Σε ένα άρθρο σας για το σχολικό τύπο προσπαθήστε να 
καταδείξετε τη σχέση μεταξύ της Ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής όλων μας». ( 500-600 λέξεις) 

«Εκπολιτίζοντας την ανάπτυξη» Γκότσης Ιωάννης Β΄ Λυκείου (τώρα πλέον  φοιτητής στο Πανεπιστήμιο) 
«Προοδεύσαμε τούτο τον αιώνα αλλά δεν ευτυχήσαμε», είναι μια φράση η οποία χαρακτηρίζει απόλυτα τη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό 
οφείλεται στη σύγχυση στους όρους ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Ταυτίσαμε, δηλαδή, την ποιότητα ζωής με την ποσότητα των 
αγαθών που απολαμβάνουμε. Έτσι, αντί να λύσουμε κάποια διαχρονικά προβλήματα, δημιουργήσαμε νέα.  

Στις σύγχρονες κοινωνίες, ανάπτυξη ονομάζουμε την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των πολιτών. Έτσι καταλήγουμε στο ότι, 
σήμερα, είναι ένας όρος ιδιαίτερα τεχνοκρατικός, ο οποίος για να επιτευχθεί χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα, «ανάπτυξη με κάθε 
κόστος». Επίσης, για την επίτευξη αυτής της πολυπόθητης ανάπτυξης παραγκωνίζονται πολλά κοινωνικά προβλήματα, όπως η φτώχεια 
και οι κοινωνικές διακρίσεις. Μέσω αυτής της ανάπτυξης πραγματοποιείται αύξηση των αγαθών προς κατανάλωση, άρα ενισχύεται ο 
καταναλωτισμός, γεγονός που επιφέρει άγχος αλλά ωθεί και σε έναν ατελείωτο ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί σε κρίση των ανθρώπινων 
σχέσεων. 

Όσο για την ποιότητα ζωής αφορά όλους τους τομείς. Αρχικά, βιολογικά και υλικά, ποιότητα ζωής έχουμε αν υπάρχει αξιοπρεπής 
διαβίωση, στέγαση, επάρκεια υλικών αγαθών, περίθαλψη, καλό και καθαρό περιβάλλον ζωής και εργασίας. Πνευματικά η ποιότητα ζωής 
δηλώνεται από την ύπαρξη πνευματικής ελευθερίας. Έτσι, ο πνευματικά ελεύθερος άνθρωπος δύναται να μορφωθεί, να ψυχαγωγηθεί και 
να έρθει σε επαφή με τα πολιτιστικά αγαθά.  

Ψυχολογικά ποιότητα ζωής επιτυγχάνεται μέσω της εξασφάλισης μιας σειράς συναισθημάτων στον άνθρωπο. Το αίσθημα της 
ασφάλειας είναι το βασικότερο από αυτά τα συναισθήματα. Στη συνέχεια, το αίσθημα ηρεμίας και ψυχικής ισορροπίας είναι αναγκαία 
προϋπόθεση της ποιότητας ζωής. Ακόμη, η ολοκληρωμένη κοινωνική ζωή μέσω της οικογένειας και των φίλων παρέχει στον άνθρωπο 
το αίσθημα της πληρότητας. Τέλος, ηθικά η ποιότητα ζωής εξασφαλίζεται έχοντας ένα σταθερό σύστημα αξιών αναγνωρισμένο από 
όλους. Βέβαια, η ύπαρξη ανθρωπισμού και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν παράγοντες για τον ηθικό τομέα.  

Είναι προφανές πως ο τρόπος που νοείται σήμερα η ανάπτυξη δεν υπηρετεί την πραγματική ποιότητα ζωής, διότι η πραγματική 
ανάπτυξη προϋποθέτει ότι η ψυχή του πολιτισμού, είναι ο πολιτισμός της ψυχής. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο οι αρμόδιοι φορείς να 
επιδιώξουν την ανάπτυξη με νέους τρόπους. Αρχικά, η πολιτεία είναι υπεύθυνη να λάβει κάποια μέτρα. Η ανάπτυξη «της πράσινης 
επιχειρηματικότητας» αποτελεί ένα από αυτά. Ακόμη, η πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ήπιες 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της «πετρελαϊκής απεξάρτησης» που θα αποφέρει μείωση στο 
κόστος ζωής κυρίως στις μεταφορές. Βέβαια, και ο ίδιος ο άνθρωπος οφείλει να υιοθετήσει πρότυπα ορθολογικής κατανάλωσης στην 
καθημερινότητα του και να ιεραρχεί με σύνεση τις ανάγκες του.  

Ωστόσο για να επιτευχθεί η συνύπαρξη ανάπτυξης, αειφορίας και ποιότητας ζωής απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου 
της έννοιας ανάπτυξη, δηλαδή να ικανοποιούνται οι ανάγκες του παρόντος, δίχως όμως να ξεπερνούμε τα όρια της φύσης, καθώς με 
αυτόν τον τρόπο δεν υπονομεύεται η περαιτέρω εξέλιξη και προστασία της φύσης.  
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Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η συμβολή των φορέων ανθρωπιστικής παιδείας. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί έμφαση στην παιδεία και 
στην καλλιέργεια της ψυχής, πράγμα που θα ευνοήσει την εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου. Επίσης, οι επιστήμονες και όλοι οι 
πνευματικοί άνθρωποι οφείλουν να δραστηριοποιηθούν, να δώσουν έμφαση στις αξίες του ανθρωπισμού ώστε να αποκτήσει ο 
άνθρωπος ενεργή κοινωνική συνείδηση. 

Τελικά, για να συνυπάρξει η ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής προϋποτίθεται η ποιότητα ψυχής. Ποιότητα η οποία μπορεί να αποκτηθεί 
μόνο με πίστη στις δυνατότητες βελτίωσης του ανθρώπου μέσω έμφασης στα ιδανικά αλλά και με την άμεση συμβολή της πολιτείας.  

Βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, τμήμα Ελλάδος(AEDE) 
Έκθεση ιδεών: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ονόμασε το 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Σε μια ομιλία σας 
προς τους συμμαθητές σας να αναλύσετε πως μπορεί να επηρεάσει η Ανάπτυξη τη ζωή, την αξιοπρέπειά 
σας και το μέλλον σας». (300-400 λέξεις)                                                         Δακόλια Αλεξία Α΄ Λυκείου  

 
Αγαπητοί μου συμμαθητές,  

Αποφάσισα να σας μιλήσω δημόσια, καθώς θα ήθελα να μοιρασθώ μαζί σας έναν κοινωνικό μου προβληματισμό, παίρνοντας 
ως αφορμή ένα γεγονός που μου συνέβη πρόσφατα. Όπως προφανώς γνωρίζετε το 2015 ονομάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτος 
Ανάπτυξης και Προόδου. Εάν ωστόσο το καλοσκεφτούμε λίγο, στην ουσία δεν φαίνεται να υπάρχει καμία μορφή ανάπτυξης, όταν στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης, θα συναντήσει κανείς άστεγους να κείτονται σαν νεκροί στους λιμνασμένους δρόμους των 
μεγαλουπόλεων, όταν βρέφη και παιδιά, κοιμούνται σε παγκάκια, ζητιανεύουν στα φανάρια, δουλεύουν σε εργοστάσια, μόνο και μόνο 
για να έχουν στην κυριολεξία μια φέτα ψωμί…. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν  μου θυμίζει πρόοδο, ευημερία, ευτυχία. Δεν μου θυμίζει 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ….. 

Πρόσφατα επισκέφτηκα με την οικογένειά μου, ένα εστιατόριο πρόχειρου φαγητού. Στο διπλανό τραπέζι, ήταν μια οικογένεια, 
η οποία μόλις φτάσαμε, έφευγε. Μετά από λίγο, παρατηρήσαμε σαστισμένοι, δυο κορίτσια που δεν θα ήταν πάνω από 7 ετών, να 
κάθονται στο διπλανό τραπέζι και να τρώνε ό,τι είχαν αφήσει οι προηγούμενοι από το γεύμα τους. Πλησιάσαμε κοντά τους 
συγκλονισμένοι απ’ την τραγικότητα του γεγονότος. Τρόμαξαν και σηκώθηκαν να φύγουν. Προσπαθήσαμε να τις καθησυχάσουμε.  

Μας ζήτησαν συγγνώμη για την πράξη τους, αλλά μας ενημέρωσαν πως είχαν να φάνε τρεις ημέρες και δεν άντεχαν άλλο. 
Σχετίζεται το συγκεκριμένο γεγονός με το σύνθημα της ανάπτυξης; Πολλοί μπορεί και να υποστήριζαν πως το συγκεκριμένο γεγονός 
είναι μεμονωμένο. Τι σημασία έχει όμως αν αποτελεί μέρος μειοψηφίας; Αναιρεί η πρόφαση αυτή την τραγικότητα του γεγονότος;   

Μπορεί η δική μου καθημερινότητα να μην είναι έτσι, σαν αυτών των δυο κοριτσιών, και δεν διστάζω να πω την αλήθεια. 
Εξάλλου μόνο η αλήθεια ρίχνει φως στην σκληρή πραγματικότητα. Μπορεί εγώ να μην βρίσκομαι στην ίδια κατάσταση. Μπορεί να 
έχω να φάω, να ντυθώ, να πάω σχολείο. Αλλά αυτό τι σημαίνει; Πως πρέπει να κλείσω τα μάτια σε ό,τι δε με αφορά, σε ό,τι δεν με 
επηρεάζει άμεσα; Πως πρέπει να συμπεριφέρομαι; Ιδιοτελώς; Λάθος. 

Η ανθρωπιά που κρύβει ο κάθε άνθρωπος μέσα του, είναι απροσμέτρητης αξίας. Και η ανθρωπιά μας, όταν δεν την δείχνουμε 
μόνο στους συγγενείς, στους φίλους, στην οικογένεια, αλλά και στους άλλους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ένα στήριγμα και 
λίγη συμπόνια, έχει μεγαλύτερη αξία. 

Τέλος, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, πως όταν υπάρχει ανάπτυξη, έστω και σε έναν τομέα, τότε όλα κυλάνε πιο ήρεμα και πιο 
αρμονικά. Η ανάπτυξη είναι το βασικό έρεισμα για την πρόοδο μιας χώρας. Ωστόσο κρίνεται αναγκαίο, να γνωρίζουμε πως δεν θα 
πρέπει να στηρίζουμε την ανάπτυξη πάνω σε ουτοπίες, και ανεδαφικές προτάσεις, κλείνοντας τα μάτια στη σημερινή τραγική 
πραγματικότητα, η οποία χρειάζεται επειγόντως «τεχνητή αναπνοή πνευματικής ζωής»! 

Ανάπτυξη σε μια χώρα σημαίνει να μειωθεί το φαινόμενο της ανεργίας, η οποία μαστίζει  σήμερα τις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, να δοθούν χρήματα για την εκπαίδευση, καθώς η παιδεία είναι αυτή που θέτει τα θεμέλια της ολοκλήρωσης της 
προσωπικότητας του ανθρώπου, και στην συνέχεια ευνοεί και την ανάπτυξη των υπόλοιπων τομέων. Να δοθούν κονδύλια για την υγεία, 
για την κατασκευή δρόμων και νοσοκομείων, να υπάρξει ανάπτυξη στον εργασιακό τομέα που είναι απαραίτητος για την αξιοπρέπεια 
του ανθρώπου. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει ευτυχία……… 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 

Διακρίθηκε στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ομίλου Πετρούπολης, υπό την αιγίδα της 
UNESCO 

«Βουβή λήθη»     Αλεξία Δακόλια   Α΄ Λυκείου        ποίημα φιλοσοφικό 
 
 
Εκεί που χάνεσαι εκεί που τρέχει το βλέμμα, 
εκεί που σκέφτεσαι, 
που συνειδητοποιείς πως είσαι άνθρωπος παιδί μου, 
ακούς κάτι κάτι σαν χαλί μουσικό 
κάτι σαν μελωδία αλλόκοτη, πρωτάκουστη, μοναδικήκαι συλλογίζεσαι. 
Υπάρχω στα αλήθεια; 
Σκέφτεσαι το άπειρο. 
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Κάποια άπειρα είναι μεγαλύτερα από κάποια άλλα σου κραυγάζει μια φωνή απ’ τα μέσα σου. 
Και τότε νοσταλγείς. 
Θυμάσαι. 
Ξεχνάς, θαυμάζεις. 
Χάνεσαι για λίγο στην μέθη των σκέψεων σου και σκέφτεσαι την λήθη. 
Αυτό που πραγματικά φοβάσαι. 
Αυτό που δεν θα ήθελες ποτέ να έχεις. 
Δύσκολο πράγμα τελικά η λήθη συμπεραίνεις βουβός. 

Βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, τμήμα Ελλάδος(AEDE) 
Έκθεση ιδεών: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ατενίζει το 2015 με το όραμα της Ανάπτυξης και με το σύνθημα "Ο 
κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας". Σε ένα άρθρο σας για το σχολικό τύπο προσπαθήστε να 
καταδείξετε τη σχέση μεταξύ της Ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής όλων μας». ( 500-600 λέξεις) 

Η «ψυχή» της ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη της ψυχής. Δρακογιώργου Πολυξένη Β΄ Λυκείου (τώρα πλέον 
φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο) 
 
      Είναι γεγονός ότι στις σύγχρονες κοινωνίες τίθεται έντονα η αναγκαιότητα ανάπτυξης, μια έννοια πολυεδρική και όχι 
μονοσήμαντη. Ωστόσο, στη σημερινή εποχή παρατηρείται σε πολλές χώρες το φαινόμενο της ταύτισης της έννοιας της ανάπτυξης 
αποκλειστικά και μόνο με τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, γεγονός που δεν συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. Αυτό αποδεικνύεται από τις χώρες που έχουν υψηλό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) όπως η Κίνα, το οποίο όμως δεν 
μετασχηματίζεται σε ικανοποιητικές παροχές αγαθών και υπηρεσιών για τους πολίτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γεννάται ο 
προβληματισμός σχετικά με τη ορθότητα φετιχοποίησης της ανάπτυξης, μη λαμβάνοντας υπόψη το οικολογικό τίμημα και την 
υποταγή του ανθρώπου στη λογική των αριθμών.  

       Αναντίρρητα, δεν θα πρέπει κανείς να παραγνωρίσει την άρρηκτη σύνδεση της ανάπτυξης με την οικονομική πρόοδο μιας χώρας. 
Ειδικότερα η οικονομική άνθιση συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγής αγαθών και νέων τεχνολογιών, πρόοδο των εξαγωγών 
προσέλκυση νέων επενδύσεων, άνοδο των μισθών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικότερα εκτίναξη του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος μιας χώρας. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση πλούτου, ο οποίος επιβάλλεται να διαχέεται στο 
κοινωνικό σύνολο, βελτιώνοντας τις υπάρχουσες κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Υπό αυτό το πρίσμα θα επέλθει αναβάθμιση των 
κοινωνικών δομών, που σχετίζονται με την υγεία, την παιδεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνική πρόνοια, τις συγκοινωνίες και τις 
τηλεπικοινωνίες. Οι πολίτες, λοιπόν, έχοντας καλύτερη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, θα ικανοποιούν επαρκέστερα τις ανάγκες του, 
εξασφαλίζοντας έτσι μια πιο άνετη διαβίωση.  

      Εντούτοις, σε αρκετές χώρες ο πλούτος έχει συσσωρευτεί σε μια μειοψηφία των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό παρακωλύεται η 
κοινωνική ευημερία και η ποιότητα ζωής των πολιτών παραμένει στάσιμη. Αποτελματώνεται, επομένως, ο ηθικοπνευματικός πολιτισμός 
και επέρχεται  πνευματική αδράνεια. Αντίστοιχα, αξίες όπως ισότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, δεν προάγονται και απειλούνται οι 
δημοκρατικοί θεσμοί. Φυσικό επακόλουθο είναι η έλλειψη περιφρούρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και η έξαρση 
φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.  

      Καθίστανται, λοιπόν, σαφές ότι η ανάπτυξη είναι αναγκαίο να λαμβάνει υπόψη της τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον και 
να υλοποιείται σε παροχές, που απολαμβάνουν όλα τα μέλη της ανθρώπινης κοινότητας. Η οικονομία οφείλει να αποτελεί θεραπαινίδα 
του ανθρώπου και όχι να γίνεται αυτοσκοπός και η κοινωνία  να θέτει ως πρώτιστο μέλημά της την περιφρούρηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και την κατάκτηση ποιότητας στη ζωή.  

Σε ότι αφορά το περιβάλλον, είναι απαραίτητο η ανάπτυξη να μην υιοθετεί  την λογική του άμεσου και μέγιστου κέρδους, αλλά να 
καταστεί αειφόρος. Αυτή άλλωστε είναι και η σημασία του όρου βιώσιμη ανάπτυξη, εκμετάλλευση δηλαδή των φυσικών πόρων για τις 
ανάγκες της παραγωγής, αλλά με ρυθμό μικρότερο από αυτό με τον οποίο ανανεώνονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πράσινης 
ανάπτυξης αποτελεί η χρήση «ενεργειακά καθαρών» μορφών μετακίνησης, όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή κινητήρες, που κινούνται με 
βιομάζα. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι με τη χρήση οικολογικών μεθόδων αποφεύγεται περαιτέρω μόλυνση του φυσικού 
περιβάλλοντος και επιτυγχάνεται η θωράκιση της ανθρώπινης υγείας.  

      Είναι, επομένως, αδήριτη ανάγκη ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου της ανάπτυξης, έτσι ώστε να στοχεύει στην επίτευξη 
του γενικού καλού. Προκειμένου, όμως, να επέλθει η κοινωνική πρόοδος, θα πρέπει πρωταρχικά να κατορθωθεί η ατομική. Ο άνθρωπος 
εξελίσσεται όταν καλλιεργεί δια βίου πνεύμα του, διευρύνει το γνωστικό του πεδίο και ολοκληρώνει την προσωπικότητά του, καθώς και 
όταν κατακτά αρετές, όπως τιμιότητα, εγκράτεια, υπευθυνότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συντελείται η ηθικοποίηση του ατόμου, 
εξομαλύνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, επιλύνονται νηφαλιότερα τα προβλήματα και κατ’ επέκταση επιτυγχάνεται μια πιο εύρυθμη 
λειτουργία της κοινωνίας. 

        Συμπερασματικά, συνειδητοποιεί κανείς ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να τίθεται σε ανθρωπιστικές βάσεις, ώστε να 
αποβαίνει αρωγός της κοινωνικής ευημερίας. Βασική προϋπόθεση όμως, αποτελεί η κατάκτηση του σεβασμού στην αξιοπρέπεια κάθε 
ανθρώπινης οντότητας και η απαλοιφή κάθε είδους διακρίσεων. Εάν, λοιπόν, υλοποιηθούν οι  παραπάνω επιδιώξεις, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος θα είναι σε θέση να ατενίσουν το μέλλον με αισιοδοξία. 
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Βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, τμήμα Ελλάδος(AEDE) 
Έκθεση ιδεών: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ατενίζει το 2015 με το όραμα της Ανάπτυξης και με το σύνθημα "Ο 
κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας". Σε ένα άρθρο σας για το σχολικό τύπο προσπαθήστε να 
καταδείξετε τη σχέση μεταξύ της Ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής όλων μας». ( 500-600 λέξεις) 
«Ανάπτυξη και Ευρωπαϊκή Ένωση» Κωνσταντίνος Θωμόπουλος  Γ΄ Λυκείου 
 

Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο την 
καλύτερη ανάπτυξή τους και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών τους. Παρ’ όλα αυτά μένουν πολλά ακόμα που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει από όλα τα κράτη – μέλη να εξασφαλιστεί η αειφορία, δηλαδή η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μας δίνει τα απαραίτητα αγαθά, χωρίς όμως να σταματήσει η φυσική παραγωγή όλων αυτών των αγαθών και 
στο μέλλον. Επιπρόσθετα επιβάλλεται να δημιουργηθούν υποδομές για μια ευαίσθητη στάση απέναντι στη φύση και στα οικολογικά 
προβλήματα. Επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μέσα μεταφοράς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κινητήρες που κινούνται με βιομάζα 
παραγόμενη από το φυτό ελαιοκράμβη.  

Ανάπτυξη σημαίνει αύξηση των επιχειρήσεων, των εσόδων, των εξαγωγών, των θέσεων εργασίας, των μισθών. Σ’ όλο τον 
πλανήτη οι άνθρωποι προσπαθούν και αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον με πρόοδο και αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει καλύτερο 
βιοτικό επίπεδο, σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως στην εκπαίδευση, στην παροχή υπηρεσιών για 
την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως τροφής, στέγης, ψυχαγωγίας. Με σωστό προγραμματισμό, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
με εφόδια μέσα από τη μόρφωση, ο δρόμος για την ανάπτυξη είναι ανοιχτός.  

Κυρίως όμως ανάπτυξη σημαίνει πνευματική πρόοδος, αγώνας, για την κατάκτηση της αρετής και της τιμιότητας. Η 
ανάπτυξη δεν συνάδει μόνο με την οικονομική βελτίωση αλλά και με την πολιτισμική πρόοδο. Η ανάδειξη του πολιτισμού σε 
πρωταρχική αξία, η υιοθέτηση βασικών οικολογικών αρχών, η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι αρχές που συνεπάγονται 
την ποιότητα ζωής που κάθε άνθρωπος δικαιούται. Είναι ωστόσο μεγάλο λάθος να συνδέεται η ανάπτυξη με την ευμάρεια, να 
ταυτίζεται η ευημερία ενός λαού με τον υλικό πλούτο. Πολλές φορές οι βιομηχανικές χώρες που έχουν ως πρωτεύοντα στόχο τη διαρκή 
ανάπτυξη, αγνοούν τις πραγματικές ανάγκες των λαών τους. Σαφώς η μεγέθυνση της οικονομίας συμβάλλει στην πρόοδο και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, αλλά δεν είναι το παν. Μια πλήρως βιομηχανοποιημένη περιοχή μπορεί να παράγει 
αμέτρητα καταναλωτικά αγαθά, ταυτόχρονα όμως μολύνει το περιβάλλον και στη συνέχεια επηρεάζεται η υγεία των ανθρώπων και 
όλων των ζωντανών οργανισμών. Αυτό λοιπόν που προέχει για να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη δεν είναι απλά και μόνο η οικονομική 
μεγέθυνση αλλά ο σεβασμός σε βασικές αξίες και κυρίως στην αξία της ίδιας της ζωής.  

Σημαντικό βέβαια είναι να επισημανθεί ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να επικρατούν και οι κατάλληλες συνθήκες, όπως 
είναι η δημοκρατία και κυρίως η ειρήνη. Όπου υπάρχει ελευθερία και ειρήνη, οι πιθανότητες για πρόοδο και ανάπτυξη είναι πολλές, σε 
αντίθεση με τις περιοχές που επικρατούν ο αυταρχισμός και ο πόλεμος που συνεπάγεται την οπισθοδρόμηση. Οι άνθρωποι σε 
δημοκρατικό και ειρηνικό περιβάλλον μπορούν να εργασθούν, να δημιουργήσουν, να προκόψουν. Ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες, 
όπως συμβαίνει στην εποχή μας, είναι πολύ ευκολότερο να ξεπεραστούν σε ειρηνικές συνθήκες. 

Επιθυμία όλων των ανθρώπων στον πλανήτη είναι ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, κάτι που μπορεί να 
εξασφαλιστεί μέσα από τη γενικότερη ανάπτυξη. Αν αυτό γίνει συνείδηση του καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί θα καταφέρουμε να 
φτάσουμε στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.       

Βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, τμήμα Ελλάδος(AEDE) 
Έκθεση ιδεών: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ονόμασε το 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Σε μια ομιλία σας 
προς τους συμμαθητές σας να αναλύσετε πως μπορεί να επηρεάσει η Ανάπτυξη τη ζωή, την αξιοπρέπειά 
σας και το μέλλον σας». (300-400 λέξεις)                                     

 Καρεντσοπούλου Ευθαλία Α΄ Λυκείου  

Αγαπητοί μου συμμαθητές,  

 Ως ανάπτυξη μπορεί να ορισθεί η αέναη λειτουργία που τροποποιεί τα πάντα, βελτιώνοντάς τα. Η ανάπτυξη περιστρέφεται 
γύρω από ένα αμάλγαμα τομέων και γι’ αυτό τα αποτελέσματα της είναι πρόδηλα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.  

 Κεντρικός πυλώνας θεωρείται η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς «δεῖ δέ χρημάτων καί ἄνευ τούτων οὐδέν ἐστί γενέσθαι τῶν δεόντων», 
όπως είπε ρεαλιστικά ο Δημοσθένης. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχουν χρήματα, γιατί χωρίς αυτά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα από 
τα αναγκαία. Η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών φυσικών δομών, η «σμίλευση» μιας πολυπύρηνης οικονομίας και η οικονομική 
αρωγή των καινούριων επιχειρήσεων εξασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποτελούν εχέγγυο ελπιδοφόρου μέλλοντος. Η 
ανάπτυξη απελευθερώνει από τα δεσμά της αποτελμάτωσης τον εργασιακό τομέα, τον μετεξελίσσει σε αειφόρο, στοχεύοντας στην 
δημιουργία μιας παγκόσμιας ευημερούσας κοινωνίας.  

 Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της «πράσινης επιχειρηματικότητας» σε συνδυασμό με το σεβασμό προς το περιβάλλον αποτελεί 
πηγή διαφύλαξης της «αλυσίδας της ζωής». Αν οι φυσικοί πόροι αξιοποιούνται συνετά, τότε ο πλανήτης δεν υποβαθμίζεται 
περιβαλλοντικά. Αντίθετα, μπορεί να επιτελέσει απρόσκοπτα όλες τις λειτουργίες που βασίζονται στην φυσική ανακύκλωση και στην 
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καινοτόμα δημιουργία. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο τη ζωή με αξιοπρέπεια, καθώς αποτελεί δικλείδα διασφάλισης της κάλυψης των 
βιολογικών αναγκών του ανθρώπου. Επακόλουθα είναι η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η αυτοπεποίθηση και η καλή ψυχολογία του 
ατόμου.  

 Αξιοσημείωτο, η τεχνολογία και η επιστήμη φέρνουν ρηξικέλευθες αλλαγές σε πληθώρα τομέων. Σπουδαία επιτεύγματα της 
ιατρικής, όπως η καταπολέμηση θανατηφόρων ασθενειών, η αποκωδικοποίηση του DNA και η μελέτη του ανθρώπινου σώματος 
αποτελούν μερικές από τις τελειότερες εκφράσεις της ανάπτυξης. Έγκυρες αποδείξεις της βιομηχανικής – τεχνολογικής ανάπτυξης είναι 
η μεταβολή των συντελεστών παραγωγής σε μια μηχανοποιημένη κλίμακα, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας. Σημειωτέον, αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ανεξαρτητοποίηση του ανθρώπου και την εξάλειψη του παγανισμού. 

 Στην αλυσίδα της ανάπτυξης ισχυρός είναι ο κρίκος της εκπαίδευσης. Το άτομο διαμέσου της μόρφωσης διαμορφώνει τον 
χαρακτήρα του, προσλαμβάνει αρχές και αξίες, αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα και αντιμετωπίζει δυσκολίες, οι οποίες τον 
θωρακίζουν συναισθηματικά και τον ενδυναμώνουν γνωσιολογικά.  

 Παράλληλα, η χαλύβδωση του ηθικού τομέα προσδίδει ανθρωπιστικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη. Έτσι, η τήρηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, η αξιοκρατία, η διαφύλαξη του Νομικού Δικαίου και η καλλιέργεια της φιλομάθειας, της νηφαλιότητας και 
της γόνιμης αμφιβολίας φτάνουν στο απόγειό τους. 

 Συμπερασματικά, είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου η ζωή σε μια κοινωνία, όπου δεν χωρούν η χρησιμοθηρία, η 
κερδοσκοπία, ο συμφεροντολογισμός, ο αριβισμός, ο ωφελιμισμός και η σήψη. Η ανάπτυξη τροφοδοτεί την τόλμη μας στο όνειρο και 
την ελπίδα μας για το μέλλον. Με λογική και καλή προαίρεση η ανάπτυξη θα εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι τους άτεγκτους 
οικονομικούς δείκτες. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

Ποίημα βραβευμένο στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ομίλου Πετρούπολης, υπό την αιγίδα 
της UNESCO 
«Ας μην έπαιζα…»    Καρεντσοπούλου Θάλεια       είδος: ποίημα κοινωνικό                                                                            

Ω παντοδύναμες των ανθρώπων αδυναμίες 
Τα σμιλευμένα  λυγερά σας κορμιά, σα θωρώ 
μακαριστές πιστεύω να ’στε. 

Πάντα γελαστές, ποτέ γελασμένες. 
Το κακαριστό σας γέλιο έχει γλυκόπικρη γεύση. 
Σπαστικό, ειρωνικό. 
Ηδυπαθείς σαν είστε, δεν ντρέπεστε ποτέ. 
Εκδιδόμενες με τα όλα σας. 
Έχει πλάκα να σας βλέπω να περιποιείστε την κίνηση των πάντων. 
Την τυλίγετε με κάθε είδους ξεφτισμένη κορδέλα. 
Εκείνα όμως τα μαύρα τούλια που βαστάτε και γυρίζετε περίεργα στο λαιμό σας 
όμως δεν μου αρέσουν. 
Για την ακρίβεια απεχθάνομαι σφόδρα και το γελοίο χορό σας. 
Α! Και εκείνο το παιχνίδι με τις μαριονέτες και τα σχοινιά είναι κάπως σιχαμερό. 
Μια φορά μονάχα δέχτηκα να παίξω. Που να ’ξερα … 
Αρχικά με δέσατε από τον έναν καρπό και πονούσα… αλλά εδώ που τα λέμε ήταν τόσο εύκολο να μην φταίω εγώ. 
Έπειτα ο άλλος καρπός και τα πόδια. Έπειτα τα μάτια. 
Με χαϊδεύατε, κι όλα ήταν εύκολα. 
Τώρα δεν πονούσα εγώ, μόνο πονούσα άλλους. 
Είχαμε γίνει πια ένα. Δελεαστικά τα ρούχα μου σαν τα δικά σας. 
Βρώμικα τα χέρια μου, κάπως κενά τα μάτια μου, χλωμά τα μάγουλά μου, 
τα πάντα γύρω μου αλλαγμένα. 
Φοβάμαι λίγο τελικά. 
Δεν σκάω. 
Βάφω τα μάτια μου, ρουζ στα μάγουλά μου, γάντια στα χέρια μου, και ένα κόκκινο κραγιόν. Φοράω μια ζακέτα. Λύνω τα μαλλιά μου. 
Σπάω και τον καθρέφτη μου σε χίλια κομμάτια. 
Μα τον πόνο από τους άλλους δεν μπορώ να τον πάρω, ούτε να τον κρύψω ούτε μα τον απαλύνω. 
Οι παλάμες μου πολύ μικρές για να κρύψουν τα κοκκινιάρικα μάγουλά μου. 
Τα χέρια μου πολύ κοντά για να με αγκαλιάσουν. 
Τόσο λίγη εγώ για να με χωρέσω. 
Τόσο μικρή εγώ για να με καταλάβω. 
Τόσο αδύναμη εγώ για να με πονέσω. 
Τόσο εγώ για να με συγχωρήσω. 
Ουφ! Τι κόπος για το τίποτα και τι απαίσιο παιχνίδι! 
Ας πρόσεχα. 
Ας μην έπαιζα.  
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Ποίημα βραβευμένο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δήμου Βύρωνα 
«Ο λόρδος Βύρων της λευτεριάς»         Κωνσταντίνος Κοκκινάκης Γ΄ Λυκείου  

Αυτός ο τόπος που καρτερικά υπομένει αιώνες τη σκλαβιά…. 
διψάει για μια σταγόνα ελεύθερη Ελλάδα παντοτινά….. 
το ανάστημα σηκώνει για την λευτεριά …. 
ο λόρδος Βύρωνας στο Μεσολόγγι που δίνει αυτού του ιερού τόπου αναγεννημένα φτερά…… 
Συνοδοιπόρος του έθνους που πάντα θα σε τιμά….  
Η μοίρα σε πήρε, μα θα σε τιμάμε για πάντα στη δοξασμένη λευτεριά. 
Η Ελλάδα δεύτερη πατρίδα σου έγινε και απόρθητο το ανάστημά σου έμεινε. 

Ποίημα βραβευμένο με τρίτο βραβείο στον 6ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 
Ε.Π.Ο.Κ. 2015, με θέμα: «Το αρχιπέλαγος» 
«Πτυχή ζωής»               Κωνσταντίνος Κοκκινάκης Γ΄ Λυκείου                                                                              

Στα σκαλοπάτια της ζωής που ανταμώνουν της ψυχής τη λευτεριά  
σ’ αυτό το βαθύ αρχιπέλαγος με αίμα και θυσίες 
με συνεπαίρνει της Κύπρου το λυχνάρι… 
Το χρυσοπράσινο τούτο τόπο που ο θεός φυλάει και ο αλίπνοος ουρανός μοσχοβολάει 
δόξα και τιμή στο νου φωλιάζει  μέχρι να έρθει στου αρχιπέλαγος τα βάθη  
που με τα κρυσταλλένια κύματα η πνευματική φλόγα  λησμονά  και στο χρόνο κυλά… 
μακάρια η ζωή των τεθνεότων και υμνούνται  οι άξιες και τα ιδανικά 
θα δώσει στον τόπο αναγεννημένα φτερά το σήμαντρο της λευτεριάς ξαναχτύπα 
και η ελπίδα αντηχεί στο αρχιπέλαγος της λευτεριάς. 

Βραβευμένο με 3ο βραβείο ποίησης  στον Πανελλήνιο διαγωνισμό του περιοδικού 
Δευκαλίων ο Θεσσαλός                           

 «Πέπλο τ’ ουρανού»               

Λίχνη μες στην ψυχή μου 
Σιωπηρή 

Βοήθειά μου στοχασμένη 
με το πέπλο τ’ ουρανού… 

Χαρά που κρατάς το 
χαμόγελο σαν το κερί… 

Πόνος βαθύς και χίλιες 
φωτιές τυλίγουν τη ζωή μου… 

Εσύ είσαι, εσύ που καις σαν 
αστραπή σε μια στιγμή τα πάντα… 

Φωτιά μου που είσαι ο πόνος, 
ζοφερή ύπαρξη είσαι ο λάθος δρόμος… 

 

Βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, τμήμα Ελλάδος(AEDE) 
Έκθεση ιδεών: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ατενίζει το 2015 με το όραμα της Ανάπτυξης και με το σύνθημα "Ο 
κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας". Σε ένα άρθρο σας για το σχολικό τύπο προσπαθήστε να 
καταδείξετε τη σχέση μεταξύ της Ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής όλων μας». ( 500-600 λέξεις) 

Η αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης Χρήστος Κρίνος     Γ΄ Λυκείου  
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί σε μια αειφόρο ανάπτυξη, που να οδηγεί παράλληλα και στην βελτίωση του τρόπου και της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Πώς μπορεί όμως να υπάρξει αειφορία και ανάπτυξη σε πολλούς τομείς της κοινωνίας, αφού δεν έχει 
εξασφαλιστεί η οργάνωση και η οικονομία του κάθε κράτους. Ένα πρόσφατο παράδειγμα έλλειψης οργάνωσης είναι το περιστατικό με 
τους μετανάστες από την Αφρική στα ανοιχτά των Ιταλικών ακτών. Αυτό το συμβάν πιστοποιεί τις άθλιες καταστάσεις που βιώνουν 
καθημερινά πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Οι πόλεμοι, η πείνα, η έλλειψη πρώτων υλών και υποδομών οδήγησε τους 
συγκεκριμένους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την χώρα τους στην απελπισμένη προσπάθειά τους να βρουν μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής.  
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Για να υπάρξει αειφορία στον τομέα της οικονομίας πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να δημιουργηθούν 
υποδομές για μια ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα. Έτσι οι φυσικοί πόροι 
(πετρέλαιο, ξυλεία, μεταλλεύματα) πρέπει να υφίσταται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίο ανανεώνονται. Για 
την πραγματοποίηση αυτού του στόχου πρέπει να αξιοποιηθούν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και οι αρχές της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής, ώστε να χτίζονται οικήματα λιγότερο ενεργοβόρα και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Ανάπτυξη σημαίνει αύξηση των επιχειρήσεων, των εσόδων, των εξαγωγών, των θέσεων εργασίας και των μισθών. Ανάπτυξη όμως 
κυρίως σημαίνει πνευματική πρόοδος, αγώνας για την κατάκτηση της γνώσης, της δικαιοσύνης  και της ισότητας. Η συγγραφέας 
Πέτρα Πρίνσλερ πιστεύει ότι τίποτα δεν μπορεί να αυξάνεται αιώνια σε τόσο περιορισμένο χώρο, όπως είναι η γη. Η ταύτιση της 
ευημερίας με τον υλικό πλούτο είναι λανθασμένη. Αυτό μπορεί να ισχύει μόνο για τις πολύ φτωχές χώρες του πλανήτη. Ο βαθμός 
ευτυχίας δεν είναι ευθέως ανάλογος του αριθμού των αυτοκινήτων, των ψηφιακών συσκευών και των ακινήτων που έχει ένας άνθρωπος. 

Αντιθέτως, ο Γκρίντερ Σιμιντ, πρόεδρος της Παγκόσμιας τράπεζας διαφωνεί και υποστηρίζει ότι η μεγέθυνση της οικονομίας 
είναι ο κινητήρας της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπρόσθετα, λέει ότι η οικονομία πρέπει να μεγεθύνεται ό,τι και να γίνει, καθώς σε 
μερικά χρόνια ο πληθυσμός της γης θα αυξηθεί στα εννιά δισεκατομμύρια και επιπλέον σ’ όλες τις χώρες αυξάνεται το εισόδημα. 
Λοιπόν οι άνθρωποι θέλουν να καταναλώσουν. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μεγάλη ποσότητα αγαθών για όλους τους ανθρώπους και 
αφού υπάρχει και συνεχής αύξηση του πληθυσμού, πρέπει να υπάρχει και συνεχής αύξηση των αγαθών.  

Μια πλήρως βιομηχανοποιημένη περιοχή που παράγει αμέτρητα καταναλωτικά αγαθά, συνδυάζεται άμεσα με την μόλυνση 
του περιβάλλοντος, η οποία στην συνέχεια επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων και όλων των ζωντανών οργανισμών της περιοχής. Η 
παραγωγική διαδικασία απαιτεί ύλη και ενέργεια. Μέχρι πιο βαθμό όμως μπορεί να αποψιλώνονται δάση για να χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή; Η βιομηχανία δεν δέχεται αυτές τις διαπιστώσεις, όπως και ότι η αύξηση των υλικών αγαθών δεν συνδέεται με την 
κοινωνική ευημερία.  

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής, αλλά χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις δεν 
μπορεί να υπάρξει αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη.         

Ποίημα βραβευμένο με 1ο βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών 
«Μύηση»           Αλίκη Τζίφα, Ά Λυκείου. 
 
Σκοπός εγκατελήφθη· στόχος ελησμονήθη· 
και στο σκοτάδι βαδίζοντας με μόνο όπλο την εικόνα 
η ψυχή εγκαταλείπει και η πόλη λεηλατείται. 
Η άλωση θα ολοκληρωθεί, 
μα μεθυσμένοι εμείς, χορεύουμε τριγύρω από τη φωτιά, 
στο τίποτα υποταγμένοι και του ταξιδιού της καταστροφής 
συνεχιστές των καταστροφέων θλιβεροί απόγονοι.  

Εξεγερμένο το βλέμμα  
αδύνατο να βρεθεί σε ιδεαλιστικές μηχανές ισχυριζόταν.  
Αισθήσεις γνωρίζει μονάχα το φλεγόμενο σώμα 
ανατριχίλα ένιωθε υποδυόμενος το διάκονο 
κι υψιπετής η ματιά του 
κυριαρχεί γυρεύοντας το τέχνασμα.  

Δέος ίσως παγώσει το αίμα, ίσως λόγω της έκρηξης 
επικαλυφθεί κάθε ελπιδοφόρα σχισμή φωτός. 
Τα σκανδαλώδη όνειρα εξαλείφονται  
από τον εκκωφαντικό ήχο των μηχανικών σκλάβων. 
Περιμένοντας την εξέγερση, 
με κάθε δρασκελιά του χρόνου αφομοίωνε τους ήχους 
ολοένα και περισσότερο. 

Φευγαλέα ακάθαρτος και καθοδηγούμενος ο νους 
γυρεύει τη βοή που τον συντροφεύει. 
Οσάν φυγάς τ’ αρνήθηκε 
πως η συνήθεια μαγική φαντάζει στο αδιέξοδο.  

Προχωρώντας αγέρωχα, 
διασχίζοντας τον κόρφο του θανάτου 
στροβιλιζόμενος με ένταση ακολουθώντας εκστασιακές κινήσεις, 
αδιάψευστος να βγει ο λόγος του. 
Της έντασης την ακμή  
απαγχονίζει η ασυναίσθητη ηχώ του τριξήματος  
που τον ακολουθεί μετά από κάθε κίνησή του. 
Και έτσι τελειοποιείται η μύηση.        
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Βραβευμένο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ποίησης του πειραματικού Γυμνασίου του 
Πανεπιστημίου Πατρών 
«Σήμερα στον προσφυγικό συνοικισμό»               Γεωργία Καρκαζή Α΄ Λυκείου 
 
Δυο τρεις καρέκλες στη σειρά 
κοντά-κοντά, 
να ζεσταθούν οι λέξεις μας 
να μην στεγνώσουν οι καρδιές μας. 
 
Και τα παράθυρα παλιά 
λαδομπογιάς χαλάσματα,  
πώς ήταν σαν φτιάχτηκαν  
δε θυμάμαι. 
Αν τα πεζούλια όρθια μένουν 
σημαίνει πως σωθήκαμε  

σαν χτες που φτάσαμε εδώ. 
 
΄΄Λίγα τα τετραγωνικά  
δε μας χωράνε΄΄. 
Κοίτα ψηλά.  
Θα δεις ακόμα ένα σκοινί  
με κάποιο κέντημα να κρέμεται  
στην άκρη του σπιτιού  
της κυρά-Άλκηστης  
με το όνομα το ωραίο. 
 
Και του Αϊ Γιαννιού το χνάρι της φωτιάς  
ακόμα μια μουτζούρα στο σοκάκι μας. 
Κι άμα περνώντας δεις  
σκυμμένο ένα μαντήλι,  
να προσεύχεσαι  
να ’χεις χαρά,  
γιατί τη γειτονιά σου 
δεν την αφήσαμε ποτέ. 
 
 

Διακριθέν διήγημα στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό των εκδόσεων Πατάκη 
«Ταξίδι στην… ευτυχία»        Ευαγγελία Μητροπούλου Α΄ Γυμνασίου 

       Ο μικρός Ραούλ ήταν ένα ευτυχισμένο παιδάκι που ζούσε με τους γονείς του στη Συρία. Πήγαινε στην Τρίτη τάξη του Δημοτικού 
σχολείου. Μια μέρα, ξαφνικά ξέσπασε πόλεμος. Τα εχθρικά αεροπλάνα ισοπέδωσαν την πόλη του και γύρω του έβλεπε ερείπια μόνο. Η 
κατάσταση ήταν απελπιστική και άκρως επικίνδυνη. Έπεφταν βόμβες παντού, κάθε ώρα της μέρας, ακόμη και το βράδυ.  

Έτσι, οι γονείς του Ραούλ αποφάσισαν πως έπρεπε να φύγουν μακριά από την πατρίδα τους. Άφησαν τα πάντα πίσω τους, 
σπίτι, ρούχα, έπιπλα, τρόφιμα. Δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτα μαζί τους, εκτός από λίγα χρήματα για ώρα ανάγκης. Σε κλίμα φόβου 
και μετά από τεράστιες δυσκολίες επιβιβάστηκαν μαζί με άλλους συνανθρώπους τους και άρχισαν ένα επικίνδυνο ταξίδι σαν 
λαθρομετανάστες με προορισμό την Ελλάδα. Είχε προηγηθεί ένα πολυήμερο οδοιπορικό ταξίδι μέσα από δύσβατα βουνά μέχρι την 
Τουρκία. Έπρεπε όμως να περάσουν και από τη θάλασσα.  

Η θαλάσσια διαδρομή διήρκεσε έξι ολόκληρες ημέρες και νύχτες. Σ’ ένα πλαστικό φουσκωτό ήταν τριάντα ταλαιπωρημένοι 
και εξουθενωμένοι άνθρωποι. Όταν ερχόταν μεγάλο κύμα, το νερό έμπαινε μέσα στη βάρκα και τους πάγωνε. Ο Ραούλ κρύωνε πολύ και 
όταν είδε να έρχεται καταπάνω στην βάρκα τους ένα τεράστιο κύμα, ένιωσε έντονο φόβο! Νόμισε πως ήρθε η στιγμή του θανάτου του, 
πως δεν θα κατάφερναν ποτέ να βγουν από την τρομακτική αυτή περιπέτεια σώοι και αβλαβείς.   

Στο ξημέρωμα της έβδομης μέρας είδαν επιτέλους στεριά! Ήταν το ελληνικό νησί Κως! Άνθρωποι τους περίμεναν, ομάδες 
διάσωσης αλλά και απλοί πολίτες του νησιού. Τους έδωσαν ρούχα να ζεσταθούν, τους μετέφεραν σε καταλύματα για να ξεκουραστούν 
από την ατέρμονη ταλαιπωρία τους. Φρόντισαν ιδιαιτέρως τον Ραούλ και τα άλλα έξι παιδάκια της βάρκας. Χορήγησαν φαρμακευτική 
αγωγή στους δυο αρρώστους γέροντες που συνεπέβαιναν. Άνθρωποι όλοι τους, με κοινές ανάγκες και επιθυμίες. Προς τι το μίσος 
λοιπόν;  

Ο Ραούλ και οι γονείς του τελικά τα κατάφεραν! Μετά από έναν απεγνωσμένο αγώνα και με την συμπαράσταση του 
ελληνικού κράτους μπόρεσαν να φτάσουν στον προορισμό που επιθυμούσαν, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Σήμερα εργάζονται και ο Ραούλ πηγαίνει στο τοπικό δημόσιο σχολείο. Οι κακές μέρες είναι πια μακρινό παρελθόν. Σ’ αυτό 
έχουν βοηθήσει και οι γονείς του με την αγάπη, την στήριξη και την αισιοδοξία που του μεταδίδουν κάθε λεπτό. Δεν φοβάται πια τόσο, 
δεν ξυπνά τις νύχτες από βασανιστικούς εφιάλτες, νομίζοντας ότι βρίσκεται στο πέλαγος. Δεν αναζητά τόσο συχνά την ιδιαίτερη 
πατρίδα του. Έχει κάνει φίλους και μαθαίνει να ζει μια άλλη ζωή συναρπαστική και ενδιαφέρουσα, τη ζωή της ειρήνης.  
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«Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω γιατρός» λέει ο Ραούλ σήμερα, «θα γιατρεύω τους ανθρώπους και, όταν εκείνοι δεν έχουν χρήματα ή 
φάρμακα, θα τους δίνω από τα δικά μου». 

 

 

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, στις 11.00 π.μ., εν μέσω θερμών 
χειροκροτημάτων και επευφημιών, έλαβε χώρα η τελετή της βράβευσης των διακριθέντων μαθητών στον 35ο Πανελλήνιο/63ο 

Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του EUROPE at SCHOOL. 
Το Δ.Σ. της A.E.D.E Eλλάδος και η Αντιπρόεδρος της A.E.D.E. Europe κ. Λήδα Νταβαρίνου με συγκίνηση και ενθουσιασμό συνεχάρησαν 

τις μαθήτριες και τους μαθητές που ξεχώρισαν, όπως και τους εκπαιδευτικούς που τους ενέπνευσαν. 

 

Ακολουθούν τα 2 βραβευμένα κείμενα στον 35ο Διαγωνισμό της 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ   ΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 

ASSOCIATION  EUROPEENE  DES ENSEIGNANTS SECTION  GRECQUE 
  -  ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, 2016 

 

« Βιώνοντας τη βία γύρω μας, αλλά και διεθνώς, σε διάφορες μορφές και γνωρίζοντας ότι οδηγεί σε δεινά, ανησυχούμε  και 
προβληματιζόμαστε ως προς το μέλλον μας. Πιστεύουμε όμως, ότι με την αλληλοϋποστήριξη και την αλληλεγγύη μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τη βία και να επαναφέρουμε την ειρήνη στη ζωή μας». Διατυπώστε τις δικές απόψεις σχετικά με το ανωτέρω θέμα είτε 
με πεζό λόγο (400-500 λέξεις) 

έπαθλο: δωρεάν ταξίδι διαμονή και εισήγηση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο!! 

Τομάνι Χρήστος Β΄ Λυκείου 

Οι σύγχρονες κοινωνίες μας ζουν στο κλίμα της «ισορροπίας του τρόμου». Η βία στις διάφορες μορφές της έχει επικρατήσει 
διεθνώς στερώντας από τους συνανθρώπους μας τη ζωή και σε άλλους την αξιοπρεπή διαβίωση. Από το φαύλο αυτό κύκλο στον οποίο 
έχει περιέλθει ο κόσμος μας, μόνο η επικράτηση της ειρήνης μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις μιας αισιόδοξης προοπτικής για το 
μέλλον τόσο σε επίπεδο ανθρώπινων δικαιωμάτων όσο και προόδου σε κάθε δραστηριότητα. 

Η σημασία της ειρήνης είναι απροσμέτρητη στην σημερινή κοινωνία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Αρχικά, 
προσφέρει στην κοινωνία αδελφοσύνη μεταξύ όλων των λαών, καθώς αποτελεί τον βασικό συνεκτικό δεσμό συσπείρωσης των ανθρώπων. 
Καλλιεργεί τον διάλογο ως μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ενώ ευνοεί τα γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες. Παρακινεί 
επίσης σε αιώνια ειρηνικά έργα που συμβάλλουν στην πρόοδο και την ευημερία της παγκόσμιας κοινότητας. Σε ατομικό επίπεδο η 
ειρήνη δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, καλλιεργώντας τα ανθρώπινα ιδεώδη 
τον σεβασμό, την αγάπη, την εργατικότητα. Απαλλάσσει το άτομο από τον φόβο, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και γεννά 
αισθήματα ηρεμίας και αγωνιστικής διάθεσης για το μέλλον. Έτσι, προσδίδει το αληθινό νόημα και περιεχόμενο στη ζωή του 
ανθρώπου. 

Ωστόσο, πέρα από κάθε προσδοκία, η ειρήνη απειλείται και παρουσιάζεται πολύ εύθραυστη. Ευθύνη για το γεγονός αυτό 
έχουν ιμπεριαλιστικές και μιλιταριστικές τάσεις πολλών κρατών που υποδαυλίζονται από τις πολεμικές βιομηχανίες, οι οποίες θέλουν να 
πουλήσουν την «πραμάτεια» τους. Παράλληλα οι «εταιρίες πολέμου» κάνουν εκκαθαρίσεις πριν επέμβει ο στρατός. Η εμπλοκή της 
επιστήμης στον πόλεμο οδηγεί στην τελειοποίηση των όπλων μαζικής καταστροφής η οποία μόνο κακό προσφέρει στην 
ανθρωπότητα. Η κυριαρχία των ανθρώπινων παθών, της επιθετικότητας, της βίας και το μονοδιάστατο ατομικό συμφέρον οδηγούν 
τον άνθρωπο μακριά από τον πραγματικό του εαυτό.  

Για να επιτευχθεί η παγίωση της ειρήνης σε αυτόν τον «βίαιο» κόσμο ο άνθρωπος πρέπει να τροποποιήσει πλήρως την 
συμπεριφορά του. Έτσι, οι πνευματικοί άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά να συνδυάσουν γνώσεις, αρετή και ανιδιοτελή 
προσφορά στον συνάνθρωπο οφείλουν να αποτελέσουν πρότυπα ειρήνης, ζωής και δημιουργίας. Η ενίσχυση των δημοκρατικών 
θεσμών θα μπορούσε  επίσης να βοηθήσει στην εδραίωση της ειρήνης. Η αξιοποίηση της τέχνης, της λογοτεχνίας, της ποίησης θα 
συνέβαλε ώστε να φανεί η φρικαλεότητα του πολέμου και να αναδειχθεί η αξία της ειρηνικής ύπαρξης. Εφόσον λοιπόν υπάρξουν ισάξιες 
ευκαιρίες για κοινωνική ανάδειξη και ατομική ευημερία, η σταθεροποίηση της ειρήνης μπορεί να θεωρείται δεδομένη.  

 Συμπερασματικά, η επικράτηση της ειρήνης στον σημερινό κόσμο, φαντάζει δύσκολη ενώ παράλληλα κρίνεται αναγκαία. Ο 
συμφεροντολογισμός κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων με αποτέλεσμα την χρησιμοποίηση αλόγων μέσων για χειραγώγηση και 
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επιβολή. Για τον λόγο αυτό η κοινωνία πρέπει να αναζητήσει τα αίτια που απειλούν την ειρήνη και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
άμεσα, με σκοπό την παγίωση αυτής της σπουδαίας πανανθρώπινης και αναγκαίας αξίας για την κατάκτηση μιας ζωής με ποιότητα 
και αληθινό νόημα.       

Αγγελάκη Αντωνία   Β΄ Γυμνασίου 

«Σε μια εποχή που συνταράσσεται από πολέμους και καταστροφές, οραματίζομαι ότι μπορώ να δημιουργήσω και να ζήσω σε 
έναν κόσμο χωρίς μίσος, εμπάθειες και αλληλοσπαραγμούς. Έναν κόσμο με αγάπη και ειρήνη». Θα μπορούσατε να μοιραστείτε αυτήν 
την αισιοδοξία  και την επιθυμία  για μια παγκόσμια ειρήνη και  συνεργασία των λαών της Γης;  Αναπτύξτε τις δικές σας απόψεις 
γραπτά (300-400 λέξεις) 

Κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι έναν κόσμο που θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται παράδεισος. Έναν 
κόσμο ειρηνικό όπου βασιλεύει η αγάπη.  

Η αγάπη όμως πρέπει να πηγάζει μέσα από τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Να πάψουν να μισούν ο ένας τον άλλον, επειδή 
τυχαίνει να ανήκουν σε άλλη φυλή, άλλη θρησκεία ή επειδή έχουν άλλα πιστεύω και ιδανικά. Χρειάζεται να αλλάξει η παιδεία των λαών, 
ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε όχι ό,τι μας χωρίζει αλλά ό.τι μας ενώνει.  

Πρέπει να πιστέψουμε. Να πιστέψουμε στον εαυτό μας, αλλά και στον συνάνθρωπό μας. Επιβάλλεται να μάθουμε να 
συγχωρούμε και να περιμένουμε το καλύτερο από τους άλλους. Είναι αδήριτη ανάγκη να αγαπάμε, χωρίς προκαταλήψεις και 
ρατσισμό, γιατί είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού: Αυτού που δεν γνωρίζει σύνορα και καταγωγή, διότι είναι ανώτερος από την 
υστεροβουλία των ανθρώπων. Είναι ο ίδιος, η προσωποποίηση της Αγάπης και της Ειρήνης. 

Αν οι άνθρωποι μπορέσουν να καταλάβουν ότι όλοι έχουμε κοινές ανάγκες, είμαστε πλάσματα αλληλένδετα με τη φύση και 
άρα όλοι ίσοι, τότε θα μπορούσαμε πραγματικά να σεβαστούμε ο ένας τον άλλον και να συνεργαστούμε θετικά για ένα καλύτερο 
αύριο με δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους. 

Αυτές οι αρχές του σεβασμού και της αλληλεγγύης πρέπει αρχικά να διδάσκονται από την οικογένεια. Έπειτα είναι αναγκαίο 
να υπάρχει και στα σχολεία ανθρωπιστική παιδεία, ώστε να μεταλαμπαδεύονται στα παιδιά αξίες και ιδανικά που «θα διανθίζουν» τις 
ψυχές τους. Επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να αφυπνίσουν τις συνειδήσεις των λαών, προβάλλοντας το έργο των 
ανθρωπιστικών οργανώσεων που παλεύουν για την παγκόσμια ειρήνη σε αντίθεση με τις βιομηχανίες όπλων που συντελούν στους 
αλληλοσπαραγμούς των εθνών. Όλα τα έθνη της Γης χρειάζεται να κάνουν διάλογο ώστε να λυθούν τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα 
και αν βαδίσουμε προς την παγκόσμια Ειρήνη. 

Ανοίγω τα μάτια και βλέπω ότι, αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε, η παγκόσμια Ειρήνη και η συνεργασία των λαών του κόσμου, 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα.  

βραβευθέντα έργα των μαθητών μας στον 7ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του 
Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ε.Π.Ο.Κ. , 2016 
 «Η νεκρική καμπάνα»   Καμάρας Νικόλαος   Α΄ Λυκείου 

Όταν θ’ ακούσεις να χτυπά η νεκρική καμπάνα,  
στάσου κοντά και άκουσε… 
κάπου κλαίει μια μάνα. 

Τον γιό της έχασε τον Κώστα που υπερασπίστηκε μια χούφτα χώμα. 
Κώστας Ιωάννου. 

Γεννήθηκε Δευτέρα. 
Πέθανε Τρίτη. 
Θάφτηκε Τετάρτη. 
Τον πατέρα του έχασε Πέμπτη. 
Την Παρασκευή έθαψε τον αδελφό του, τον Ανδρέα. 
Σαββάτο τον θρήνησαν.   
Κυριακή την μάνα του θυμήθηκαν.  

Γι’ αυτό μη ξεχνάς 
αυτά τα παιδιά 
που πέθαναν για λίγο χώμα 
που τώρα δεν πατάν.  

Όταν θα ακούσεις να χτυπά 
η νεκρική καμπάνα 
είναι ο ήχος της γλυκός 
γεμάτος χαρά λευτεριάς και κλάμα. 
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διήγημα: «Αδερφική αγάπη»   Νικηφόρος Πλαστήρας Β΄ Γυμνασίου                                                                                                                      

    Το όνειρό μου ήταν πάντα να σπουδάσω γιατρός, για να βοηθάω τους συνανθρώπους μου και ειδικά τα παιδιά. Αυτό το όνειρο 
τελικά πραγματοποιήθηκε όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.  Στην αρχή πίστευα ότι δεν θα καταλαβαίνω τα Κυπριακά 
και δεν θα κάνω φίλους, αλλά βρήκα τον πρώτο μου φίλο, την πρώτη κιόλας μέρα που πήγα στο Πανεπιστήμιο. Το όνομά του ήταν 
Κωνσταντίνος και ήθελε να σπουδάσει και εκείνος παιδίατρος, όπως και εγώ. Γίναμε πολύ στενοί φίλοι, επειδή είχαμε πολλά κοινά 
ενδιαφέροντα και ασχολίες, όπως ο αθλητισμός και η Ιστορία. 

Ο Κωνσταντίνος ήταν πάντα σκεπτικός. Μια μέρα τον είδα ιδιαίτερα στενοχωρημένο. Τον ρώτησα διακριτικά τι είχε συμβεί.  Στην αρχή 
αρνήθηκε να μου πει.  Τελικά μου εξομολογήθηκε πως θα καταταγεί στον Τουρκικό στρατό! Εγώ έμεινα έκπληκτος. Του είπα πως 
μάλλον τρελάθηκε. Τι δουλειά είχε στον Τουρκικό στρατό, αφού ήταν Έλληνας και μάλιστα Κύπριος. Τον είδα τότε να κλαίει γοερά. 
Μου εκμυστηρεύτηκε την ιστορία της οικογένειάς του και το σχέδιό του.                                                                                                     

Ο αδερφός του, ο Ανδρέας ήταν φοιτητής όταν έγινε η φοβερή απόβαση των Τούρκων στην μεγαλόνησο Κύπρο μας το 1974.  Ο 
Ανδρέας τότε κατατάχθηκε στον Κυπριακό στρατό ως εθελοντής. Πιάστηκε όμως αιχμάλωτος, όπως και πολλοί άλλοι, την δεύτερη 
κιόλας μέρα της εισβολής. Από τότε θεωρείται αγνοούμενος.   

Από το 1974, κάθε μέρα η οικογένειά του προσπαθεί και κάνει το παν για να μάθει νέα του. 

Ο Κωσταντής μού εξομολογήθηκε κλαίγοντας: «Η μητέρα μας την πρώτη εβδομάδα της εισβολής πήγε και βρήκε έναν ανώτατο 
Αξιωματικό του Τουρκικού στρατού και ζήτησε να της δώσουν την σορό του Ανδρέα.  Ο Αξιωματικός στην αρχή δεν της απάντησε. 
Αρκέστηκε να της πει να πάει στην Τουρκία για να τη βρει, κάπου βαθιά στο χώμα της είπε με νόημα και πικρό γέλιο. Τότε εκείνη έβαλε 
τα κλάματα, βρήκε εισιτήριο και πήγε με το πλοίο στην Τουρκία.  Εκεί έψαχνε επί πέντε μήνες για τον Ανδρέα. Ρωτούσε τους πάντες, 
δείχνοντας τη φωτογραφία του. Προσπαθούσε να μη χάσει την ελπίδα της. Όμως δεν είχε αποτέλεσμα. 

Ο Κωνσταντής πίστευε πως οι Τούρκοι θα είχαν σε κάποια μυστικά αρχεία το όνομά του αδερφού του και την τοποθεσία που θάφτηκε. 
Έτσι έφτιαξε πλαστή ταυτότητα και διαβατήριο και αποφάσισε με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής να καταταγεί στον Τουρκικό 
στρατό για να έχει πρόσβαση στα απόρρητα αρχεία. Είχε μάθει και την Τουρκική γλώσσα τέλεια για να μην τον καταλάβουν!   

Κατάφερε να τους ξεγελάσει και να καταταγεί στο πεζικό. Βρήκε το φάκελο του αδερφού του ένα βράδυ που έμεινε μόνος στο γραφείο 
του διοικητή της στρατιωτικής μονάδας στα Άδανα. Η σορός του αδερφού του βρισκόταν μάλλον κάπου στο δάσος Χαϊτζαμντί στην 
Τουρκία. Βρήκε έναν χάρτη και ξεκίνησε. 

Εκεί έσκαβε επί δύο ώρες, βράδυ μ’ ένα φακό, για να μην τον πάρουν είδηση, μέχρι που ανακάλυψε ένα ομαδικό τάφο. Ξεχώρισε κάποιες 
στολές του Κυπριακού στρατού. Σε μία από αυτές βρήκε ένα σκουριασμένο κουτί που περιείχε μία οικογενειακή φωτογραφία με τον 
Ανδρέα, τον Κωνσταντή και την μητέρα τους. Το κουτί είχε μέσα και ένα γράμμα με ευχές για την ελευθερία της Κύπρου μας. «Εύχομαι 
ο θάνατός μου να στείλει μήνυμα στους λαούς, να καταλάβουν ότι η Κύπρος μας πρέπει να ελευθερωθεί. Για την ελευθερία θα 
παρακαλάω το Θεό τώρα που θα πάω κοντά του». 

Έτσι ο Κωνσταντής με κίνδυνο της ζωής του είχε βρει επιτέλους τον ήρωα αδερφό του. Έκλαιγε ασταμάτητα.  Ο χρόνος είχε 
σταματήσει πια γι’ αυτόν. Γιατί να υπάρχει τόσο μίσος στον κόσμο; Γιατί να καταπατάται το διεθνές δίκαιο με το έτσι θέλω; Και τι 
σημαίνει διεθνές δίκαιο; «Μήπως το συμφέρον του ισχυρού οπλισμένο με βόμβες και πολεμικά εφόδια»;  Δεν υπήρχε όμως χρόνος για 
τέτοιες σκέψεις. Έπρεπε ο Κωνσταντής να καταστρώσει ένα πρακτικό σχέδιο για να φύγουν από εκεί. Βρήκε σύμμαχο απρόσμενο ένα 
βοσκό που κατάλαβε τον πόνο και αδικία και τον βοήθησε να φύγει.  Έτσι ο Κωνσταντής μαζί με την σορό του αδερφού του έφτασε 
στην Κύπρο όπου τον τίμησαν με μεγάλες τιμές και μετάλλιο ανδρείας. 

«Κύπρος δοξασμένη»   Σπυρίδων Φραγκισκάτος Α΄ Λυκείου 

Εδάφη δοξασμένα,  
εδάφη πατρικά  
που έτυχαν μια μέρα 
πολύ πικρή σκλαβιά.  

Κανείς μας δεν λησμόνησε 
αυτό το γεγονός  
που επλήγησε η Κύπρος μας  
και ήρθε χαλασμός.  

Στην Κύπρο μπήκαν οι οχτροί,  
στην Κύπρο μπήκαν ψεύτες 
που βεβήλωσαν τη νήσο μας  
και γίναν όλοι κλέφτες. 

Τι κι αν πολέμησαν πολλοί  
και αν άλλοι σκοτωθήκαν  
την Κύπρο μας την έκλεψαν  
και δεν αθωωθήκαν. 
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Κερύνεια και Αμμόχωστος  
πόλεις ηρωικές  
τη λευτεριά τους έχασαν 
κι μείνανε νεκρές.  

Έλληνες και Κύπριοι  
φωνάζουν δυνατά 
η Κύπρος να ελευθερωθεί  
και να ενωθεί ΞΑΝΑ! 

«Πολυπονεμένη Μεγαλόνησος    Ιωάννης Μητρόπουλος Β΄ Λυκείου 

Στη Μεγαλόνησό μας  
τη πανέμορφη  
και πολυπονεμένη. 

Η αδικία 
έριξε το μαύρο της  
το βλέμμα πάνω.  

Σ’ αυτήν την νεραΐδα, 
πληγώνοντάς την 
δίχως έλεος, φόβο. 

Αντιστάθηκαν σφοδρά 
σαν γροθιά μαζί 
απέναντι στον εχθρό. 

Οι τούρκοι οι φονιάδες  
πλήγωσαν φρικτά  
την αλήθεια της Κύπρου. 

Τώρα όλοι μπορούμε 
Ελλάδα- Κύπρος 
με αγάπη και δύναμη. 

Το μέλλον να ορίσουν 
τη λήθη όλων  
των χρόνων να νικήσουν. 

«Η εισβολή στην  Κύπρο»    Σταυροπούλου Αθανασία Α΄ Γυμνασίου 

Μια μέρα κρύο, 
χωρίς λιακάδα 
οι Τούρκοι θέλησαν  
να βλάψουν την Ελλάδα. 
Στην Κύπρο μπήκαν  
χωρίς ντροπή… 
θάνατο έσπειραν, καταστροφή.  

Μα οι Έλληνες είπαν ΟΧΙ 
με να στόμα, 
εχθρού ποδάρι δεν πατά 
της Μεγαλόνησου μας το χώμα. 

Γιατί είναι χώμα ιερό 
με αίματα σπαρμένο, 
και από τα χρόνια τα παλιά 
δάφνες, μυρτιές ηρωικά στεμμένο. 
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«Ένα χαϊκού για την Αφροδίτη»     Αριάννα Καραθανάση Μάνεση Α΄ Λυκείου 

Στην δοξασμένη Κύπρο 
στα κρύα νερά 
η Αφροδίτη βγήκε.  

Πόλεμο αντίκρισε 
μίσος φοβερό  
κατακτητές άγριους. 

Φόβος παντού υπήρχε,  
αγνοούμενοι, 
η Ελλάδα μακριά. 

Μόνοι τους επάλευαν 
έκαναν το παν  
ελευθερία θελαν. 

Αφροδίτη μου μην κλαις 
το δίκιο σου θες 
οι ήρωες θα στεφτούν. 

1ο βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό διηγήματος του Δήμου Μεγαρέων με θέμα: η 
ίδρυση του Βυζαντίου από τον Βύζαντα τον Μεγαρέα 
«Η κόρη της Πυθίας»        Αριάννα Καραθανάση- Μάνεση  Α΄ Λυκείου 

      Ο Βύζας, ο Μέγας, ο Βασιλεύς ζήτησε χρησμό από την μητέρα μου. Αλλά, που είναι οι τρόποι μου; Με λένε Χρησμονόη. Είμαι κόρη 
της ξακουστής ιέρειας Πυθίας. Ο Βύζας, ο βασιλιάς, θέλοντας να κτίσει την νέα πόλη, έψαχνε να βρει τη θέση τη σωστή. Με μιας στην 
μητέρα μου κατευθύνθηκε.  

     Εγώ, που μου αρέσει να κρυφακούω τους χρησμούς, τον άκουσα. Ο καλεσμένος περίμενε να ακούσει το μέρος το σωστό και το 
κατάλληλο. Όμως δεν κατάλαβε τον γρίφο της μαμάς μου. Του είπε: «Εάν παλάτια θες, λούσα και όλα τα καλά της γης, πήγαινε να 
χτίσεις την πόλη σου, απέναντι από την πόλη των τυφλών».  

    Ο Βασιλιάς τα έχασε. Ζητούσε εξηγήσεις. Πεισματάρα όμως η μητέρα μου, του είπε να φύγει. Αυτά είχε μόνο να του πει. Τον λόγο τον 
πήρε εκείνος, λέγοντας ότι δεν φεύγει μέχρι να πάρει την απάντηση που ψάχνει. Όταν η μητέρα μου κάλεσε τους φρουρούς του 
μαντείου, εγώ έτρεξα να φύγω, γιατί δεν ήθελα να με καταλάβουν.  

     Όπως κατέβαινα τις σκάλες, είδα τον Βύζαντα μαζί με δυο φρουρούς. Τον είχαν συνοδέψει έξω, κρατώντας τον από το μπράτσο. 
Όμως ο καημένος, ο αδέξιος βασιλιάς γλίστρησε κατρακυλώντας όλα τα σκαλοπάτια που είχε ο ναός μέχρι κάτω. Τον βοήθησα να 
σηκωθεί. Με ρώτησε ποια ήμουν.  

-«Είσαι θεά ή νύμφη; Σε είδα και μέσα στον ναό κρυμμένη».  

-«Βλασφημία προς τους θεούς! Να λογιάζεις εμένα μια θνητή για Θεά, να με συγκρίνεις με την μεγαλειότητά τους. Εγώ είμαι ένα 
ταπεινό παιδί. Θετή κόρη, ψυχοπαίδι της Πυθίας ….». 

Με κοίταξε στα μάτια.  

-«Μπορείς τον μέγα χρησμό της μητέρας σου να λύσεις; Εάν ξέρεις τι θα πει ο χρησμός, χρυσάφια ολόκληρα θα σου δώσω, τον πρώτο 
μου γιο ακόμα, για να σε κάνει πριγκίπισσα ή το πρώτο σπίτι που θα χτιστεί στη νέα μου πόλη, όλο δικό σου….»  

Γέλασα. 

 -«Βασιλιά Βύζαντα, τίποτα δεν θέλω, και τον γρίφο σου εύκολα τον λύνω… Οι τυφλοί είναι οι Χαλκηδόνες, που προσπάθησαν λίγο 
καιρό νωρίτερα να χτίσουν πόλη απέναντι ακριβώς στις ακτές του Βοσπόρου. Εσύ απέναντί τους, στο πιο εύφορο σημείο, την πόλη 
σου να χτίσεις». 

 Ο Βασιλιάς με ένα πλατύ χαμόγελο και με βαθιά υπόκλιση με ευχαρίστησε.  

«Θα σου δώσω όσα πλούτη μού ζητήσεις. Εσύ θα είσαι το τιμώμενο πρόσωπο της νέας πόλης. Άγαλμα τρανό, δικό σου, στην είσοδο 
της νέας πόλης θα φιλοτεχνήσω. Αλλά πρώτα πες μου πως γίνεται να είσαι κόρη της ιέρειας του Θεού, Πυθίας;»  

Άρχισα να του εξηγώ ότι ήμουν ορφανό. Ο πόλεμος μου πήρε και τους δυο γονείς και την μεγάλη μου αδερφή. Είδα και τους δυο 
γονείς μου να πεθαίνουν και την μεγαλύτερη αδερφή μου να σκοτώνεται για να με σώσει. Η Πυθία με βρήκε και με μεγάλωσε. Έτσι, από 
τότε μητέρα την φωνάζω. Βλέπεις με προορίζει για αντικαταστάτρια της, όταν εκείνη φύγει… Μπορείς κι εσύ μια χάρη να μου κάμεις; 

 «Φυσικά», μου απάντησε και μου κράτησε το χέρι. «Ό,τι μου ζητήσεις θα στο δώσω και ακόμη παραπάνω». 
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 -«Θέλω… η καινούρια πόλη, αυτή που θα χτίσετε να είναι μια ειρηνική και φιλήσυχη πόλη, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Και το κυριότερο 
να είναι πάντα ελεύθερη, σαν περήφανος αετός…»  

Με κοίταξε στα πράσινα μου μάτια, υποκλίθηκε λέγοντάς μου: 

 -«Η ευχή σου, χρησμός στα αυτιά μου ακούγεται. θα κάνω το παν για να τον πραγματοποιήσω».  

Τον χαιρέτισα και αυτός αμέσως πήρε τον δρόμο του γυρισμού.  

 Μερικά χρόνια μετά χτίστηκε η νέα πόλη. Μεγαλόπρεπη και λαμπρή. Όμως με κάθε καλό έρχεται και κάτι κακό. Ο Βύζας 
πέθανε. Ο γιος του, αυτός έπρεπε να συνεχίσει την παράδοση της ειρήνης μέσα στην πόλη.  

Την Πυθία, την πήραν κοντά τους και αυτήν οι Θεοί. Εγώ 23 χρονών, πήρα τη θέση της στο μαντείο. Πολλές μαντείες έλεγα, σαν την 
θετή μητέρα μου, όλα τα εξηγούσα.  
    Πέρασε λίγος καιρός και είδα από μακριά καράβια να ’ρχονται. Ήταν ο γιος του Βύζαντα. Θα ’χει έρθει για μαντεία, σκέφτηκα. Ήρθε 
και στάθηκε μπροστά μου. Μεγαλοπρεπής, μου θύμισε τον πατέρα του στο παράστημα. Πρέπει να ήταν περίπου στην ηλικία μου, αλλά 
φορούσε τόσα κοσμήματα χρυσαφένια, κόκκινο γούνινο πανωφόρι. Κρατούσε σκήπτρο χρυσό, με διαμάντια. Στάθηκε μπροστά μου 
και με κοίταξε από την κορφή ως τα νύχια. Μετά άρχισε να μου μιλάει. Εγωιστής. Καμιά σχέση με τον πατέρα του. Όλο ΄΄εγώ και εγώ΄΄ 
έλεγε...  

   Μόλις έκανε την πρώτη παύση στο λόγο του, πήρε μια μεγάλη ανάσα και έκανε να συνεχίσει. Τον σταμάτησα. Του είπα πως ό,τι θέλει 
να μου ζητήσει, να το κάνει γρήγορα και να σταματήσει να δικαιολογεί τις κακές του πράξεις. «Δεν υπάρχει μικρός πόλεμος, ούτε 
καλός πόλεμος. Ο πόλεμος είναι πάντα πόλεμος». Ήθελε να του υποσχεθώ πως όλους τους λαούς, τελικά θα κατάφερνε να υποδουλώσει. 
Σταμάτησα. Τον κοίταξα. Με ένα ύφος περιέργειας και πονηριάς με κοίταξε κι αυτός.  

 Συνέχισε λίγο ακόμα να μιλά για τον εαυτό του. Ακόμα και μετά από τα λόγια μου υπέρ της ειρήνης, δεν πτοήθηκε. Μόλις 
τελείωσε να μιλάει για το κύρος και την σπουδαία κληρονομιά του, έπεσε στα γόνατά μου. «Χρησμονόη, στα πόδια σου πέφτω χάμω. 
Θέλω να με παντρευτείς». 

 ΄΄Τρελός θα είναι΄΄, σκέφτηκα μια μάντισσα να παντρευτεί. Όχι μένω πιστή στα έθιμα που μου έμαθε η μητέρα μου, η Πυθία. 
Όποιος τα θεία ομιλεί, μένει σ’ αυτά που του χαρίσαν. Δεν γεύεται ανθρώπινη σάρκα, ούτε σε πόλεμο σκοτώνει. Ήμουν έτοιμη να τον 
χτυπήσω με το μαντικό ραβδί μου. Με κοίταζε με τα γαλάζια του μάτια, σαν να ήταν σίγουρος για τον εαυτό του. Σήκωσα το δεξί μου 
χέρι ψηλά. Ύστερα του ’πα: ΄΄ Τα θεία ομιλώ. Μια μάντισσα σαν και εμένα είναι αφιερωμένη στα θεία, αυτά που οι θεοί μου ’δωσαν. Το 
δώρο τους εγώ δεν το αφήνω. Άκουσε με νεαρέ βασιλιά. Πάρε τώρα τα πλοία σου και φύγε γρήγορα, όσο προλαβαίνεις. Μαζί σου δεν 
έρχομαι. Μη χάνεις άλλο τα λόγια σου ΄΄. 

Το πρόσωπό του έγινε κατακόκκινο. Με κοίταξε θυμωμένος, καθώς σηκωνόταν. Διέταξε: ΄΄Φρουροί! Συλλάβετε αυτήν την μάντισσα! Θα 
έρθει μαζί μας. Θέλει δεν θέλει !΄΄ 

Είπα κι εγώ στους φρουρούς του Μαντείου να βοηθήσουν. Δυστυχώς, οι φρουροί του αφελούς νεαρού βασιλιά ήταν πιο πολλοί. Σαν 
κύμα, έρχονταν ο ένας μετά τον άλλον.  

 Οι φρουροί του ναού ηττήθηκαν. Με έπιασαν όμηρο οι φρουροί του. Με φυλάκισαν στο αμπάρι του πλοίου. Κάθε τόσο 
ακούγονταν οι φωνές του πολεμοχαρούς υποτιθέμενου μνηστήρα μου: «Μόλις φτάσουμε στο Βυζάντιο θα ανακοινωθεί ο γάμος μας, 
μετά…» , δεν θυμάμαι τι συνέχισε να μουρμουράει μεθυσμένος. Αλλά δεν επρόκειτο εγώ να έμενα με σταυρωμένα τα χέρια.  

Κοιμόμουν όταν φτάσαμε στο λιμάνι. Με ξύπνησαν. Με έβαλαν σε μια ξύλινη άμαξα και ξεκίνησαν για το παλάτι του Βύζαντα. Στο 
παλάτι με κλειδαμπάρωσαν σ’ ένα δωμάτιο. Δυο φρουροί φύλαγαν την πόρτα. Σκέφτηκα. Θα ζητήσω μια χάρη. «Ζητώ μια χάρη, 
φρουροί». Οι φρουροί τότε αμέσως φώναξαν τον ξεροκέφαλο αρραβωνιαστικό μου. Με προσποιητή βελούδινη φωνή αυτός με ρώτησε.  

-«Τι χάρη θες γλυκιά μου; Κοσμήματα; Χρυσάφι; Ή μήπως κάποιο υπέροχο φόρεμα» ; 

- «Όχι. Το μόνο που θέλω είναι να πάω στον τάφο του πατέρα σου, του Βύζαντα».  

- «Θα ικανοποιήσω την επιθυμία σου…». 

Ξεκλείδωσε την πόρτα, μου πέρασε στα χέρια μια χειροπέδα από σκοινί. Στην μια άκρη ήταν δεμένα τα χέρια μου, την άλλη άκρη την 
κρατούσε ο ίδιος για να μην δραπετεύσω.  

 Με συνόδεψε σ’ έναν κήπο, στο πίσω μέρος του κάστρου. Είχε κάθε λογής λουλούδια. Στην μέση του κήπου, μια πέτρινη πλάκα 
και δίπλα από αυτήν το σπαθί και η πανοπλία του Βύζαντα ακουμπισμένα πάνω σε ένα ξύλινο κουτί. Μου έβγαλε τις χειροπέδες, 
λέγοντας ότι από εκεί δεν θα μπορούσα να το σκάσω. Πήγα κοντά στην πλάκα, ζήτησα από τον Βύζαντα και τους θεούς να με 
συγχωρήσουν γι’ αυτό που επρόκειτο να κάνω. Άνοιξα το ξύλινο κουτί. Έβγαλα το χρυσόλευκο σπαθί. Το κοίταξα λίγο. Ο ευκολόπιστος 
νεαρός βασιλιάς πήγε να με σταματήσει αλλά ήταν πλέον αργά…  

  Ένιωσα όλα να μαυρίζουν, και έναν πόνο στην ψυχή, καθώς πήγα να καρφώσω στην καρδιά μου το σπαθί του βασιλιά. Φοβόμουν… 

 Άνοιξα τα μάτια μου και βρισκόμουν στην ράχη ενός δικέφαλου αετού. Ο γιος του Βύζαντα με κοίταζε από τη γη σαν χαμένος. Ο 
αετός με ήρεμη φωνή μού είπε: «μην  ανησυχείς. Στην μητέρα σου θα σε πάω. Και για την πόλη μη νοιάζεσαι πια, προστάτης της, θα 
γίνω εγώ και σύμβολο αιώνιο… 
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«43 βραβεία και έπαινοι σε λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς!   

 

και έπεται ανάλογη συνέχεια…….. 
λογοτεχνικής παραγωγής» 

 


